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ఆంధృమహాశయులా రా ! ఇప్పటి కోలు వదిసంవత్సేరములనుండి 

మేము సంస్కృ తాం ధే గ్రంథములను ప్ర కటముచేయుచుండుట లోకవిది 

తము. ఎందో మాకా ర్యమునకు భంగ యొందింప. బృయత్నించిరి 

కాని, దై వయత్నముచేతను మిత్ర్తులసాహాయ్యముచేతను, భాపాఖి 

మానుల (పో త్సాహముచేతను నిర్విఘ్నముగా నెబి వేటు చున్నది. 

కడచిన సరవతృరమునందు మాతండ్రి గారిచే. ప్రకటింపయిడిన 

యాము_క్షమాల్యదను నాలవనూటు పృకటింపవలయు నని నిశ్చయించి 

పండితులచేం బరివమ్మ_రింపించు చుండగా, వేజొక్కురు దీనిని ప్రకటింప, 

బోవునట్లు ఏని, మామిత్తు)లగు మ. రా. రో. శ్రీ, గోకుల దాసు గోవ 

కవరాశ్ణారిత. నేతద్ద ద్ల)ంథ విషయమునంతయు విన్న వించితిమి. 

షో నాతతిం ద లి విశ్వాసముచేతను, ఛభాపూభిమానముచేతను 

“మతం డ్రిగారి న సఖ్య చయంబడిన మహోగృంథమును శీఘ)ముగా 

ముద్రింపుడని” చాలా, పోత్సాహయమొనర్చిరి. "సం ప్రో త్పాహముచేతనే 

మే "సచిరకాలములో ననేక గృంథములను ట్ర కటించితిమి. 

మా తండ్రిగారగు వావిళ్ళ. రామస్వామిశాస్తు)లుగారిచే 

. 1854వ సం. స్థ సీంపంబడ్న “ఆదిసరస్వతీనిలంయము” అనుముద్రా కుర 

"శాలను చెన్న పురి ఎన్ప్పచేడున నెలకొల్పి మజికొన్ని నూతనముద్రణ 

 పరికరములను నీమనుండితె తెప్పించి విద్యుచ్చ క్రిత పనుల జరపు 

చున్నారము. 
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ఇప్పటి కటు వదిసంవత్సరముల నుండి భాషూనేవచేయున 

గ్రహీం చినభగవంతుం డిస్తు శాశ్వతముగ మా యుద్యమముల 

వేర్చి రథ్నీంపంగల. డని నమ్మియున్నా ము. 

ఈ యాము_క్షమాల్యద యను గృోంథరాజమున క్రొక కీ 

లిఖయించి పంపనలయునని శ్రీమద్విజయనగర మహారాజ స 

తాంగ్లోయ కళాశాలా సంస్కృత ప్రథమోపాభ్యాయులగు 99 

మేడేపల్లి. 'వేంకటరమణా చార్యుల వారిని కోరియుంటిమి. 

మాయం దభిమానముంచి వెంటనే వాసి పంకినందులకు £ 

కృతజ్ఞులము. 

ఇందలి స్టాలిక్యములను భాషాభిమానులు తెల్పినచ 

కూర్పునందు సంస్క_రింపించి ముద్రింపంలము. 

ఆనంద నామసంనతృ గ ము, ఇటు 
( , en లొ 

విజయదశమి వావిఖ , రానుసా(మిుగా 
లో 

829, తండియా ర్పేట, చెన్న వురి, RPO, 



ఆము క్ట కృమాల్యద 

ఉఅఫోదాత ము. 
యు 

-ఈ ప్రబంధ రాజము జగత్ప్రసిద్ధుం డై నకృవ్న బేవరాయలచే 

low బడినది. ఆము ర్ (తనచే ధరం చంబడీన, మాల్య = = పూల 

= ఇచ్చునది, అని శభ్రార్థము. దీనికి సరియయిన ద్రావిడ 
నము “క్రూడీకొడుతాల్ నై డే భరించి యిచ్చినది) అని. ఇది 

నివు _త్తక యగు గోదాదేవి పేరు. ఇందు. జెప్పంబడు ముఖ్య 

భాం మో గృన్థనా మము వలననే స్పష్ట మగు చున్నది. దీనిలో 

,భాన ప్రతిపాద్యము నోదావిన్లుచిత్తులకథ లగుటచే గోజా చేవినిం 
5 ““ ఆముక్తమాల్యద ” యనియు, విమ్ణుచిత్తునింబట్టి విమ్ణుచిత్తీయ 
'నియు. స్రీప్ర బంధము నామద్యయముచే = వ్యవహరింప బడుచున్నది. 

గగముతో వి శేషసంబంధము లేనివయిన నొకరీతి సంబంధ 

రు గట్ట. ౮ కవి యామునాణార్యవృ త్తాంతమును, ఖాండిక్య "క్రీద్ధి 

దమును చండాల బ్రహ్మరతుస స్పంవాదమును దన యిచ్చకు 

గొన్ని మార్చులనుజేస్ చరి రి ంచియుస్నాండు, ఆ మార్పుల 

ముందు గన ౧బణిప బోవ్రుచున్నా (డను. గోడావిమ్హుచిత్శులకథయు, 

Sey మును, వైన్లవ ప్రాచీన గురుచరిత్ర మగు గురుప 
పరా ప్రభ వి శ్రీవై నవమ తాచార్యచరిశ్ర మునుండి తీసి వీని 
యాడ గొంత కథాంశమును మార్చి కవి ప్రబంధరూపముగా 
9సెను. కావున నీగృంథము ్రీవై న్లవమతానలంబుల కత్యంతోపా 
నుము. ఇది అలం-కౌర వా _న్హ్రవిహితో | గమ కావ్య లతణోవేతం 
సు. రాజిల్టుటయే కాక, విశిష్టా-దె చ్ర్వతసంప్ర ప్రదాయ ప్రతిపాదకం 
టనే బరమార్థజ్ఞ నసంధాయకమయికూడం ద శ జిజ్ఞాసువుల కంప 

'చుచున్న ది. లోటోముగా సాయాయి పకరణములయందు కంగా 

ఏరసము లను ప్ర ,సష్టము అయి యున్న ను, "దీనిలో థా నరసము భా 
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రూపాపన్న మైన శాంతరసము. విమ్ణుచిత్తుండు శీవై ప్షవ్రులముతగురువు 
లగుపన్ని ద్ర రాళ్వారలలోనొకండు. ఇతనికి పెరియా శ్వారని ద్రావిడనామ 

ము. (పెరియ=పెద్ద, ఆళ్వార్ =భక్తుండుుు అందబికంకు భగవద్భ్ర 

యధికముగా. గలవనొ. డగుటచే సీవేరబ్బినది. 

ఈ విమ్ణుచిత్తుని చరి త్రము. ౫3+ 

భరత ఖండముయొక ్క- దవీణదిగ్భాగముననుండు పాండ్య దేశ 

మందలి దివ్య చేశములలోం బ్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీవిల్లిపుత్తూ రను (ధన్విన 
వ్యపురము) నొక గ్రామము కలదు. ఈ గ్రామ మోతని నివాసస్థలము. 

అచట శ్రీవటప త్త) శాయి ( శ్రీవడ పెరుంగోయిలాన్) అను అర్బాన 

'తారమూ ర్తి ఆలయమున బరిచారకుండయిన ముకుందాచార్యు నీత్రని 

తండి. తల్లి వేరు పద. బోధాయనసూ త్రము గలవాడు, యజుశ్శా 

ఖీయు(డు. శీపురళ్చూడుండు. తలిదండ్రు లీతని 'జననకాలమున 
జాతక ర్రాది సంజ్కారముల నొనరించి విమ్హుచిత్తుండను నామ మిడిరి. 

గర్భాష్టమమం దుపనీతుని (చేసి వేడాదివిద్యల గఅివిరి. కాని యితండు 

'బాల్యమునుండి పోవ విద్యాసంపన్ను (శు కాకపోయినను నకల జగ 

త్కారణుం డ్రైన శ్రీమన్నా రాయణునియందును. దద్భు కలయందు 
నధికభక్తిగలవాం డగుటచే స్వగ్రామమం దున్న వటప శ్ర శాయిస్వామి 
నుపాసించుచు. డమ పూర్వులు సంపాదించిన సొరతమమయిన పంట 

భూమిలో నానొవిధ పుష్సవృత ములతోం గాడిన దమొక్ర పుష్పోద్యాన 

మును వేయించి నిత్య మా దేవునికి. దులనీపువ్పనూ లికల, గట్ట 

మాలాశారునివలె సమర్పించు చుండెడివాండు. 

ఇట్లు. విమ్ణుచిత్తు. డచంచలభ క్లతో వటప_ గ్గ ౪యిస్వామి 
కవిచ్చిన్న మయిన పుష్పమాలిశా శంక రము సలుఫుచున్న EMD 

మందు పాండ్య దేశమునకు రాజధానిమున మధురలో రాజ్యముంజేయు 

చున్న వల్ల భ బేవు డను పాండ్యవంశపురా జోకనొంటిరా న గన భరి. 
పాలనమును గుజించి ప్రజ లనుకొనువూటలను పినంగోరి నంటు దేవ 

మును ధరించి పురవీథులయందు సంచరించుచుండంగ'” సొశయింటీ 
గ య వు // మ మ. క గన. «* గా ' 1 నడీ సెత్తిని జుట్టుగల. శాఖయొకట దశీంుడేకి సువగావ్రులలో. నిప్పటి॥ 

నున్న దం 
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యరుగుమీోా(ద నిద్రించుచున్న బ్రాహ్మణుని లవి “' సీవెవ్వండవు! ఈయర్ల 

రా తృమం దిచట వ యొంటిగా? బళుండ్ యున్నా "వని ప ప్రశ్నించెను. 

“అయ్యా! నేనుపర టేశపుట్రావ్నణుండను. . కాళికిబోయిగంగాస్నా నము 

చేసికొని సేతుస్నా నేచ్చచే రామేశ్వరమున కరుగుచు నిచటికి వచ్చు 

నంతలోం బొద్దు గ్రుంకి చీకటి పడినందునం బయనము మాని యిచటం 

బండుకొంటో నని సవిస్రండు నాటు వల్కెను,అన విని రాజు, “విపో 

త్రమాం! నీ వనేక దేశముల? జూచివచ్చినకతీమున “దేశాటనం పణ్ణిత 

మిరే తాచ్య అనునట్లు మిగుల జ్ఞానమును సంపాదించిన వాండవై 

యుందువు. ని సే క్రచేకవిషమయములు కలిసి యుండవచ్చును. కిరు -జెలిసిన 

దానిలో సారవత్తరమయిన యొకవిషయమును నా చెవిని వేయు” మని 

ప్రక్టింపంా నావిప్ర్రం డాతండు "రాజని తెలియ జాలకపోయిన నెవ్వండో 

వినీతుం డగు పెద్ద మనుష్యు. డని తలంచి, .[. వర్థమష్టై ప్ర పయ లే 

తవూసా న్ని శార్ద మర్థం దివసం య తేత, వార్థక్య మూలో రయసా 

నవేన పరత్ర సేంత్రో శివాజన్మనాచ ” * అను నీ శ్లోకము నాభూ 

సురుండు చదువ విని యారాజు ఆ క్లోకతాశ్చర్యమును గ గహించి 

పరలోక ప్రా స్టీశై తగినధర్యము నాచరింపక ఆయువునంతయు వ్యర్థ 

యముగా కపి ఫి 'మూసపోతినని నిర్విజ్ఞతనొంది తన నగరికిం బోయి సర్వ 

ఇాస్త్రాన్థ వేదియు భగవద్భ క్ష కుడు నగు శెల్వనంఓ యను తనపురో 

హితుసీ బలిపించి యాతనితోం ' “దనతలంపు వెల్ల డిచేసి బహాపన్లు 
UO 

శివేంద్రాదులలో నెవ్వండు పరుండో ఎవ్వని నుపాసించిన ము కీ సిదిం 
"ధి 

చునో ఆసంగతి 'దెభీపెడు నుపాయముం జెప్పు” ” మని ప్రార్థించెను. అందుల 

కాతండు సమ్మతించి కొలువుకాటమున నొక స్తంభము నాటించి డాని 

కొసను బంగరు నాణెముల సంచి నొకటి వ్రేలం గట్టించి “ఈలోక 

మునం 'దేమతస్థుం జ నను, పరత త్త 'విద యని " సిద్ధాంతేమునేసి 

A 

గ్ 

సతు అటు రజక గటా 

న దః క్లోకార్గముం జెలువు “వెలుంగు. పద్యము: = 

శీ, ఇ వాన"కొల మునకు ' వలసీనయవియెల్ల నార్జి ంపనలయు మా సాస్ట్రక మున, 

రాత్రుల కొనరు నర్థము లెన్ని యన్నీ యుఘుటియి ౦ సవల యుల 'బగల్లో యంద, 

అపరనయోయోగ గ మగు వస్తుజూలలబు సాధింపవలయు ను జవ్యనమున్క 

పగ లోకి మునకు సంపొద్య సయ్య దియ ది గ డీయిలపవల ను నీయొడలియంద, 



తీ 
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నన్నొప్పించుటకు సామర్ధ్యము గలవా డీవరాలమూటం బుచ్చుకొన 

నరు ల డని యెల్ల చదేశములకు( బృకటనప _త్రకల నంపువమని ఉపచేశిం 

చేను. అందులకు వల్లభ దేవరాజు మిక్కిలి 
సంతోషించి తన పురోహి 

తుండు చెప్పినట్ల క కావించెను. 

అంతట బ్ ద్ధులు, శ్వులు; కాపాలికులు, శా క్లేయులు, 

మాయావాదులు, సే శేవికులు, సాంఖ్యులు, పాథుపతులు మొదలు 

గాల నానామతిస్థులలో బేరువడసిన సిద్ధాంత (౫ సృవర్తకు లగువారు 

తమతమ శివ్యగణములతోడ బయలు చేరి మధురకు వచ్చి రాజూసొన 

మును జేరిరి. 

అట్టియెడ శ్రీవిల్లిపుత్తూరిలో (ధన్వినవ్యపురము)వటప గ్రే) శాయి 

సామికి స ంతరము "మూలా 3 ౦కర్య మునర్చుచు భగనవచ్చింతా 

పరాయణుండై యున్న విష్ణుచిత్తుని కాస్వామ్ యుకనా(టిరా స , స్వప్న 

ముందు సాతూత్కరించి ల ఓయివిమ్లుచిత్తుండా ! నుధురాస్పురము' చేలు 

వబ్ల భ దేవుండు పరత త్త (నిర్ణ యము?  జీయుంపంగోరి 
తనయాస్థానమంట 

సువుం దొకవిద్యాళశుల్క గ్ర, గంధిని వ్రైలగట్టించియున్నాండు. మతస్కి"౦ 

తవే త్ల లనేకులు త్రమతమ దుతముంను స్థాపించి యాధస గి ంథిని( సాని 

పోవలియు నని మధురకు బోనుచున్నారు.నీ వీ వేకునజాముస "వేచి యచ 

టికి. బోయి వారి కుసిద్ధాంతేముల నెల్ల ఖండించి మన ఏళిప్టొద పత 

సిద్ధాంతమును స్టాపీంచిరమ్ము. నిద్యావిహినుండ నైన న నేనక్కడ ? పండి 

తులతో వాద మోక్కడ! ననీ వెనుదీయకుము. నేను నీజి హ్య్టగ్సముననుండి 

సర్వశా _స్హ్రజ్ఞానమును, యు క్రిపాటవమును) వ త్వ నిం గలి 

గించెద. ఆమూట తెగి సీముంద రయిడును. ఆరాజు సీకు దాసు(డగు” నని 

పల్కెను. అప్పుడు విమ్షుచిత్తుండు ““ ధన్యోస్న ” అని ని బ్లాల్యమునలె 

భగవదాజ్ఞను శిరమున నిడికొని మధురకు? బోయి వల్లభ టేవుని 

యాస్టానమును సమిాపీంచలా నారాజు ఇతని నెదుర్కొని సముచిత 

సతా.రంబులు సలిపి వింహాసనావీనుం గావించి, విసషచిన్య (సి భగన 

ద్ద శ్రే ప్రజ్ఞావి శేషంబుం గలవా చగుటచే ను నరో త్లరో క సంతా 

సంబున. బ్రతీవాదుల నెడిరించి క్రృవుక్రమముగ" వారివారి మతేంబుల 

నుంజెడు పప  తిపత్తుల వారిచే హాక్వించి వాని సన్నీంటిని ఖండించి 
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న్రీమన్నా రాయణుండే పరుండనియు అతండే ఉఆపాస్యుండనియు, అతండే 
మోతప్రదాతయనియు సిద్ధాంతీనరిం చెను. అంతట వి ద్యాళుల్క గంధి 
స్వయముగా దెగి నేలంసాలెను, పృతివాదు లందబు విస్త యావిష్ట 
చిత్తులయిరి, బ్ర విమ్షుచిత్తుని సామర్ధ స్రిమునకు భగవన్మహిమంబు 
నకు సంతసిల్లి యాతని నేనుంగుపై నెక్కించి ఊరేగించి పెద్ద యుత్సవ 
మును గావించెను. ఆసమయమందు. దనభ కుం డగు విమ్షుచిత్తుని పర 
మాభ్యుదయము నీవీంపంోరి లట కాంతుండు కవులాలయా ద్వితీ 
యు.డై యంతరిక్షుమున గరుడవాహనముననుండి యాతనికి తీనదర్శన 
మును బసాదించెను. విమ్షుచిత్తుండు భగవంతుని సేవించి యనేక 
సూ_క్త వాక్యములతో స్తుతించి ధన్యుండై రాజు నానతి మరలం దన 
గ్రామమునకు బోయెను, 

బ్రాహ్మణు డొకండు నృవగిరిలోనున్న స్వామిని నేవించివచ్చి 
మధురలో రాజపురొహితునియింట. బసచేసి వేసవిచబాధచేం బె ని 
పండుకొని తోడి విఫ్రులతో "నుబు వామ్మో న్లో 

సస. |. మ్మో శోకమును రాజు వెళ్యాసంగ 
ననన) యుదటం దనకు లభించిన ద్రవ్య 

మును విష్ణుచిత్తుడు భా కట్టు క్త కరు ౦దను దేవాలయము కి ందను 
'వ్యయపణచుటచే రికడయ్యెనన్యు, భగవంతుడు కరుణించి యతని 
గృహమును మణిమయముగాను సర్వసంపత్సమృద్గామయినదిగాను నిర్గిం 
పుమని చేవశిల్సి యగు విశ్వకర, నాజ్ఞావించెననియు, నీ పబంధములో 
నున్నది ఈ కథ కాకర గృంథవముగు గురుపరంపరా ప్ర భావములో 
సీయంశములు గానరావు. రాజనభలో విష్ణుచిత్తుడు పరతే_త్త (విషయ 
కోపన్యాసమును జేయునప్పుడు శ్రీ విష్ణుపు రాణ వష్టాంశ ప్రతిపాదిత మగు 
ఖాండిక్య కేళిధ్యజసంవాదము నుపన్యసించినట్లు పబంధములోనున్న ది. 
ఇదియునుంగసాడ మూల గంథమం దను క్షము, 

"వై యామునావార్య చరిత్రము, జ 

ఈతండు విశిష్టాద్వైత సిద్దాంత ప్రవ ర్లకాచార్యులలో ముఖ్య 
తముండగు నాధమునికిం బౌత్తుుండు, ఇతండును బితామవానికంశు. 
గూడ నధికతరమయిన వై దువ్యుము గలవాండు. ఇతని నివాసస్థలము 
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చోళ దేశమందలి ఏరనారాయణపురము, తం డ్రి వేరు ఈశ(రముని. 

ఇతనిబాల్యమునం జోళ చేశమునేలు రాజుయొక్క. సపురోహితుండు 

ఆక్కియాళా( ననునతండు లోకాతిశాయి పాండిత్యము గలవాలడి ఆశా 

లమం దా దేశముననుండు పండితుల నందజను వాడమం దోడించి వారి 

వలన గప్పము గొనుచు విద్వజ్జనకోలాహాలుండ”ను బిరుదము 
నొందెను. ఒకనాండు యామునముని తనగురువునొడ్డం. 'బాళమును 

జదువుచుండ నారాజపురోహితుండు తన కయవలసిన కరము. నిమని 
యామునార్యుని గురువున కొకజాబు నంపను. ఆగురును దరిద్రుండగు 

టచే ధనమూాయయజూలక దై న్యమునొందంజూచి యామునా"ర్యు. డా పటి 

కను నూలతుముక్క_లుగాం జింవీ మటియొక పత్త్రమును దీపీకొని “నవ 

యం కవయస్తు కేవలం నవయం శేవలతం త్రపారగా* అనీతు సృతివాది 
మస్సక ప్రకటాటోప విపాటనతుమాః ” అను త్లోకమును దాన్నిప్ర 

వ్రాసి ఆదూతచేతి కిచ్చిపంపెను. రాజపురోహితుండగు ఆక్కయాళ్యా 
నది చూచి కువితుండై రాజున శెజింగింప నారాజు తనఫురోహితు 

నితో ఇాస్రువాద మొనరించుటకు విచ్చేయు మని యామునార్యుని 
బ్ర్రార్థిం చను, 

అతండు రాజుస్రార్థన మంగీకరించి రాజసభకుం బోయెను. 

ఏ రిరువురకు శా స్ట్రభ్హాదము జరుగునపుడు మాధ్యస్థ పము వహీంచుటకు 
యఖ | 

. నానా దేశములనుండి పండితులు రాపంపంబడిది. అ గతి శనెన్నవమత 

మం దాసి గలరాజభార్య తనవల్ల భునింజూచి వనపురోహీణునీ యూ 

యామునాచార్యులు జయింప(గల డని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. అందులకు రాజు, 

యామునాభార్యులు విజయము నొందినయెడల నీకద్ధ రాజ్య మొసం 
గద. పురోహితుడు గెల్చినవో _నాజుమాసములవణికు నీవు 
నాయాజ్ఞకు లో(బడవలసినదాని” వని చెప్పును, అందులకు రాణీ సమ 

తించెను. అపుడు రాజపురోహితుండు యామునార్యు నాలోకించి 

““సీన్ర నిద్యాంసుండ వై నను బాలుండవు, నాతో వాదించుటకుం దగిన 

శ క్షి లేనివాండవు కావున మూండు లౌకికవాక్ళములను జెప్పుము, చేను 
వానిని ఖండించెదను. వేదా చేను మూండు లౌకిక వాక్యముల నుచ్చ 

రించెద. నీవు వానిని కాదనుము, జేతు తనపాదములతో. బరాజితుని 
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శిరము దన్నవలయున”ని ప్ర పతిజ్ఞంజెసె ను, అశ్ల్లు కానిమ్మని యామునే 

యుడు నీతల్లి వంధ్యశాదు, రాజు సార్యభౌముందు, రాజమహిషమి 

పతి వృత” అను 'మూ(డువాక్యముల నుడివి వీనిని నిపేధించుమనెను, 

అందులకాపురోహితుండు ప్రత్యు తర మోంజూలక మూకీభూతుండై తల 

వంచుకొనెను. రాజు మిక్కిలి సంతసిల్షి వివాదసమయమందు యాము 

నార్యుండు గాల్చ్సినచో భార్యకిచ్చెద నని వాగ్రానముజేసిన అర్థ రాజ్య 

మును భార్య ప్రార్థించగా యామునార్యున కిచ్చెను. 

యామునార్యుం డిట్లు సమధిగత రాజ్య వై. భవుండయి ద్వితీయా 

శృేమమును స్వీకరించి సకలభోగముల ననుభవించుచు సుఖముగా 

గలము పుచ్చుచుండ సీతని పితొమహూుని ప్రశిమ్య(డగు శ్రీరామ 

మిళ్రుం డను వైవో త్తముం డొక(డు యామునార్యుండు పాండిత్యపుకలి 
మ్చే విష్ణుదర్శన స్టే స్టాపకుండుగ నుండుటకు బదులుగ నిట్లు రాజ్యభోగ 

"కాంత. దగిలి శృతీయ పురుషార్థ పరు(డై యుండె నని 'చింతిల్లి యితే 

నికి వె వైరాగ్యము బుట్టంపనెంచి ూతనిం జూడంబోయెను. 'ఊవారి 

కులచే ద్యారమందు 'నివారిత ప్రవేశుండై రాజదర్శనో పాయము నాలో 

చించుచు నెట్టకేల కాతని పా చకునితే జెలిమిజేసి యాతశనికిం బ్రితిక్రర 
మగు ముండ్ల ముసెకూర ననుదినము బెచ్చి యిచ్చుచుండెను, పచ 

కుడు నాశాకమును వండి యామునార్యుని భోజనసమయమందు 

భోజన పా శ్రమం దుంచుచుండేను. ఇట్లాతుమాసములు గడచినపిమ్షట 

శ్రీ రామమిశ్రుఃడు విసికి వేసారి యేనాటికిని యామునార్యుండు సేన 

వ్య త్తాంతమును దెలియ(యజాలం జాయెనని మనసాపమునొెంది నాలుగు 

దినములు శాకము నిచ్చుట మానెను. తరువాత నొక్రనాండు యాము 

నార్యుండు భోజనసమయమున నాశాకము లేకపోవుటకు కారణ 

మడిగాను. అందుపై నాపాచకు( డెవ్వండో యొక వృద్ధ వై స్యవుం డాకూర 

నిన్నిదినములు దెచ్చి యిచ్చుచున్నాండు. ఏమికారణవంననో నాలు 

గయిదు దినములనుండి “తే లేదని చెప్పెను. ఆమరుచటిదివసమందు 
శ్రీ రావమిశ్రు  జెప్పటియట్ల శాక పాణియె యామునార్యుని పాకశాల 
కను” నాపొరోగవుండు వానింజూచి నూ ప్రభువు నిన్ను నేండు 

i తన మోాలకుం దిసికొనిరమ్మని నా కు త్తరు వాస 0౫ నతనిం జూడ 
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బొమృనిచెప్పెను. శ్రీ రామమిళ్రుండు యామునార్యుకడ కేగ నాతండు 

సాష్టాంగ దండప్రగౌమంబులోచరించి యథార్హ సత్కారకలాపంబున 

రంజిల్ల (జేసి సముచితాసనానీనుం గావించి యాత డెతెంచిన ప ప్రయో 

జనం బడిగాను. అంతే శీరామమిశ్రు(డు “చేను నిస ుహుుండను, 

ప్రయోజనా వేవీ.నై మోయొద్దకు “వచ్చినవాండనుకాను. మాతాత 

యణ నాధముని మోాకొరకు నొకనితే పము నాయొద్దనుంచి మాకిమ్మని 
ప్పెను దానిని మోకొసంగుటకు మ్మ్మైట జూడవచ్చీతినన, యాము 

సార్వ్యు(డు సంతోవభరితుండ యాతేని వెంబడి శ్రీరంగమునకుం 

జనియె, అచట శ్రీ రామమిశ్రుం ౦డు యామునార్యుని $ రీరంగనాయకుని 

సన్ని ధికిం నానిపోయు “ఇదియే మోతాత మోాకీమ్మని చెప్పన నిశేపి' మని 

శ్రీరంగనాధుని పాదారవింద ద్ధంద్వముంజూ పి. యామునామ్య డప్పు 

డొనందపారవశ్యముశో మెమజచి కొంతవడికి దెలిసి, ఆహో! ఇట్ట పరమ 
ప్రాష్యపిషయమును విడనాడి యింతకాలము ముద ద్రుభోగంబులం దగిలి 

యుంటి. బుద్ధి ఇంతమోసము వాటిల్లె నని దుగఫంచి సద్యస్సంజాతే 
వై రాగ్యుండై కుమారునికి రాజ్య ముప్పగించి తాను వ వ్రజించెను. 

ఇది గురుపరంప రా ప్ర భావములోనికథ. 

ఈ యామునార్యచరి త్రమునకు కవి యో పృుబంధమునందు 

విన్షుచిత్తునికథతో నొకరీతి సంబంధమును గల్పించి యోదిసవ వా 
సినవిధమున గొంతమార్చి శ్రీవల్లి పుతూరు వటప త్హ్రళాయిస్వామ్ 
లకీ తో ొప్పినట్లు చన్సయున్నా (డు. 

విముచిత్తు( డొ కనా౭డు యభథాపూర్వముగా స్వామికి మాల్య 
ముల నర్పించి యింటికి. జనుచుండ నతనిజూఛి స్వామి లకీ తో 

నిట్టనియె. 

లే ఈ యామునా ఛార్యు డ్క్కాండు నీమహాత్తు య 

'డొక్కాండును "గాచె మన్మ తం బుద్ధరించి 

రస స దీయకృ పాతికయమున ననిన" 

""*  నిందిరాదేని తనభర్త కిట్టులని నియె,”! 4 అ. 839 ప 

క.“ ఇలినికథ యెతంగనదికాా యళంటేమి యొనర్చ ననిన నస్హాతుండా 
.శళప త్త్ర నిలయశీట్లను నతివ కలం డోక:డు మళ్చెదాశితు. డాదిన్ 174 అ,40 స, 



| 
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పాండ్య దేశపు రాజొకండు శై నమతమం దతిగాఢభ క్రింగల 
వాండ్రై విష్ణుభక్తుల నవమానించుచు నతి శ్రద్దతో జంగమార్చనం జేయు 
చుండెను. అశనిభార్య వివుమతమం 4 డభిసి'వేశము గలదియయి లోకు 

లకు నానావిధోపకారముల నొనర్చుచు పరమధార్మికురాలయి తన 

భర్త విష్తుభక్ర్విముఖు డై నందులకు విగు లంజింతిల్దు చుండెను. ఇట్టుండ 

నొకనాం డారాజముహిషి యేకాంతమునందు ప్రణవల్ల భునితో నా 

యామునార్యు వృతాంతం బెటీంగింప నారాజు విని అదరిపడి లైటు! 

అబ్రహ్ఞచారి మ్మాళె వమతమును వాదమందు జయింపలోలండా ? ఏమి 

వింత ! పిలువనంపుము. చూత మాతనిశ_క్లి యన నారాజపత్ని ప్రతీ 

హోరిచే నాతని రావించె. వచ్చినయామునార్యునింజూచి రాజు భార్యతో 
నిట్లనియె, '* ఈవాదమున మాశివమతేస్థుం డోజడెనేని విభూతి రుద్రా తు 
ముల; బరిత్యజించి న వీత్రనిచేం జ కా ంకితుడ నయ్యెద. లేక నీత డప 

జయము నొందెనేని నీవు నీతండు శె వదీతు వహింపవలసియుండును” 
అందులకు రాణి సమ్మలించెను. అపుడు యామునార్యుం డా ki వమతేస్థు 

లతో వాదించి స ప్రమాణమయినయు కలే వారినందటజను జయింఏ 

| విస్థుచెవుండె పరత ఫం బనియు విశ్టాటె 'చె్య్వెతంబె మతంబనియు స్థనం 

వెను, ఇ ట్లయ్యామునాబార్యుండు సిద్దాంత మొనర్చి ననమయమున్ నా 
రాజాస్థా నమున శేదుటనున్న రావి చెట్టునుండి ' “ ఒీయిరాజూ! ఈ బవ బ్రహ్మ 
చారి చెప్పినదే సత్యము. నీ శ్రీమన్నా రాయణుండే పరబ్రవా యగుటం 
జేసి య ర్రైవునె యుపోసీంపు” మని యొకయశరీరవాణి యరీదజు విను 
నట్లు బయలు "వెడలెను, 

అంత నాపాండ్య దే కాధీశ్వరుండు యామునార్యుని మాహా 

త్ర తే స్థింబునకు సంతోషించి సాష్టాంగ మెజుంగి సద్య స్పముత్పన్న భగవ 

తృదారవింద భ్క్రిచే ధన్యుండై పాండ్య దేశంబునకు భాగనేయుండ 
రాజ్యాగర్గు ౦డుగావున. చాత్ర ౦ బని ద్ర హారి యగు నాతనికిం దనకడ 

గొట్టు చెలియలిం బెండ్లి సే పసియరణంటుగా నమ్మహోత్తునకు ధారాపూర్వ 

కంబుగా నర్ధ రాజ్యం "బాసంగి యువరాజుం జేసి "మర్ణయం బగ్గు నిజ 
' విరోధివర్షంబు, బరివూర్చుమని డండయా త్రకుం బనిచిన నయ్యామునే 
(యుండును బ్ర 2 స్థానోన్తుఖుండు గాంగ నట మంత్రులు వర్గకాలము సమో 
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వీంచినది గావున దీనిని. గడవీ శరత్సృమయంబునం బోవచ్చుననం బయన 

మూాసపెను. 

వీదప నీతండు దిగ్విజయయా త్ర్లో నుండు సమయంబున నాధ 

మునిప్రశిష్యుం డగు శి'రామమిక్ట్రుండు శ్లో | '“అయత్నృతో యామున 

మూత్యచాస నులర్క పత్రార్సణ నివ్య)యేణ, యకకతవా. నాస్టిత 

యావరాజ్యం నమామి తం రామ నుమేయసశ్ల (మ్ అను శోకో సై 

ప్రకారముగా దనపరమగురు పొత్తు) డగు యామునార్యు, డిట్లు భగవ 

త్ప్రప_త్తి సామ్రూజ్యంబు మజుచి రాజ్యభోగాసక్తుం డయ్యెనని వగచి 

యాతనికి నిత్యము ముండ్ల ముస్పైళూర నిచ్చి జాననై రాగ్యంబుల గలి 

గించి ల్లీరంగంబునకుం దోడి తెచ్చి ® రంగనాథుని సేవింపజేసె. తరు 

వాత నీతండు తనకువూరునికి నీతి నుప చేశించి రాజ్య మొస్పగించి తురీ 
5 యా శ్రమమును స్యక రిం చె, 

యామునార్యుండు శ నమతేస్టుండగు పాం డ్యరాజునున వ్ల నునిగాం 

చేయుట; తాను ట్రాహ్మణుం డై యుండియు త్రత్ష్ర్రియజూ త్యుత్సన్నురా 

లగు పాండ్య రాజుసోదరిని వినాహమాడుట ; కుయురునికీ రాజనీతి ) 

నుపదేశించుట; వత్త్రధ శావలంబిమై యుద్దము (జేసీ పగజగల్బుట; శ్రీ 

అను నీయంశములు గురుపరంపరాప్రభావములో నున్న యామునా 

చార్య చరిత్రయందుం జెప్పంబడ లేదు. ఈయంశములు కవికల్సితేము బని క 

నిస్సంశ యముగాం జెప్పవచ్చును. 

49 ఆము క్రమాల్యద (గోదా దేవి) చరిత్ర. Rt 

పూర్వో క్ష చరిత్రగల విమ్లచిత్రుడు పాండ్యరాజుసభలో జయ 
ము, గొనివచ్చిన మజి కొంతకాలమునకు యభాపూర్వముగా ఖని yg 

ముతో దులసీకాననభూమి( ద్రవ్వుచుండ నొకనాండు “ తచాఖని త్ 
వశ్రేణ విమ్హచి శే మహాత్మని, తులనీ వృతమముూలస్య ఖననంచ ప్రకు 
ర్వత్కి లత్మ్యం శా ల్లోకర మూర్ధం నోదాభూమ్యూ స్తతో జని” అన్న ట్లొక 
కన్యక భూమినుండి యావిర్భవించెను. విషుచిత్రు జామునుజూచి ప్ర 

చోూదభరితాంతరంగుండై యానిసుగు బిడ్లనింటికీగానిపోయి 'పంచుమని 
. భార్యచేతి కిచ్చెను. ఆమెకు గోద యని నామమిజెను, గోదా జేవి చంద్ర. 
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కళవలె దినదిన ప్రవర్ణమాన యాచు నసమాన లావణ్యము గలిగి లోక 

నేత్రా హ్లాదశకారిణి యయ్యె. చిన్న నాంటనుండియు నీమెకు భగవద్భ్య్ 

మెండుగ నుంజెను, శ్రీమన్నా రాయణునిందప్ప ప్రైకృతమనుమ్యు నెట్ట 

వానినై నం బెండ్లి యాడనని ప్రతినవమ్తైను. తనతండ్రి వటప త్త )శాయి 

స్వామికొఅకు నమర్చి పెట్టినకుసుముమాలిక ల ముడటం దానొకపరి తేన 

కొప్పుసి ధరించి బావిలో సౌందర్యమును జూచికొని తిరుగ నాపూల 

దండల నెప్పటియట్ల తండికి. చెలియకుండం బూలసజ్జలో నుంచునది. 
నగా 

ఇ ట్ల 'నేకదినములు జరుగగా న్యా పా లికను గొప్పున జుట్టకొ 

నుట జనకుని కంటంబడెను. అళ్లే 

కర్పించ(దగిన నూలీకల నీ | 

మందలించి యాదివసమున సాష్మ 

అనాంటిరా త్రి స్వామి విష్ణుచిత్తునికి స్వప్న 

ములు సమర్పించక పోవుటకు. గారణ మడిగెను. అందుల కాతండు 

““ స్వామి ముగ్ధయగు నాపు త్తక 'బాల్యసులభ చాపల్యముచే నామా 

లికను ధరించంలా జూచి యది ని రాల్య మయ్యెనని పరిహరించితిని, 

మజియొకటిం గట్ట బూవులు చేకపోయెను, తవమింపుండ” నెను. అదివిని 

స్వామి సస్మితోష్టపుటములో నిట్లనియె.“ ఓయీ! ఆమె యొవ్వరో నీ వె 

బుంగనివాండ వగుటచే నిట్లానర్చితివి. ఆమె లోకర యా ర్థమయి యో 

విభాతియం దిట్టిరూపముత్?. --నవతరించిన లత్మీ. నీ భాగ్యవశమున 

సీకు లభించెను. ఇటనుండినీవు నిర్మించువూలికల మొదట నామెకొ 

ప్పున నలంకరించి పిమ్మట మాకు (దెమ్హు. ఆమె దాప్పీన మాలికయేమాకు 

స్పృవాణీయము. ఆమె కబరీ సంపర్కములేని సృజము నే నొల్లను.. 

అప్పటినుండి విష్షుచిత్తుం డామెయందు పు త్తీకయను ప్రాకృతాభఖిమాన 

మును విడిచి పరదేవతా భావమును జూపందొడంగె. ఇట్లు క్రమ క్రమ 

ముగా గోదాదేవి సంప్రాప్త యావనయె నోపికలవలె కృష్ణునియం 

దత్యన్రానురాగము. బూని అహర్నిశములు దశ్చా ప్లీకై ఛ్యానించు 
థి 

చుండెను. కృవ్వసం శ్రేసముకొ అకు గోపాంగనలు కాత్యాయనీ వ్రతము 
ta 

నాచరించిరని విని యూమెయు వారిననుక రించి ధనురాసములో ము 

ప్పది రోజులు 'వేకువజామునలేచి తోడిబాలికలతో స్నానముచేసి 
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వటప త్త) శాయిస్వామిని సేవించుచు దినమునకొక్కొక గాధను(శ్లోకము) 
ఊావిడభావతో రచించి స్వామిసన్ని ధిని. విన్నవించుచు వ్ర తము చే 
న్. 
సెను. ఇట్లు భగవంతునియం దీమె అత్యం తానుర_క్షయె విగళితాన్య 

భావ యగుటంజూఛి కింక _ర్తవ్య తామూథుడై నిమ్షుచిత్తు, డొకనా.డీమె 

స్థితిని వటప శ్ల)శాయితో విన్న వింప నాశ రి 'మూమును కీ శ్రీ)రంగము 

ప్ గొనిపోయి రంగనాథుని కిచ్చి వివాహము: జేయు మని ఉపచేరిం 

చెను. విమ్షుచిత్తుం డట్లు గావింప సమె రంగనాథుని సాయుజ్యపదవి 

నొం'బెను, 

ఇది గురుపరంపరాపుభావములో వక్కాణించంబడిన గోడా 
చేవి కథ. దీనికిని యీ పృబంధములో( జెప్ప బడిన కథకును గొంచెము 

భేదము గలదు.ఎట్టన; ఈ గోదా దేవి పూర్వభవమున భూ బేవిగాన్సన 

బూర్వజన్మ న్నేహమువలన మరాళికా, సృగ్విణీ, వకావళీ, హరిణీ, 
మనోజ్ఞ అను నామభేయములుగల నాగకన్యక లీమెతోంహాడ వీ 

విల్లి పుత్తూరు గ్రామములో బ్రాహ్మణ గృహములయం దవతరించి 

గోడా దేవికి నెచ్చెలులయి యుండి రని కవి చెప్పుచున్నా (డు. ఇదిగాక 
మతియొక విశేషము. అనపత్యుండు ఛాందసుండు లోకానుభన ఏహీ 
నుండు నగు విమ్షుచిత్తుండు కృమ్ణునియం దనురాగముగల గోదా బే వియొ 
ర్త శ్ర మనోభవ వేదన నఆటుంగ (జాలక వటప _త్త్ర) శాయిస్వామితోనామెకున్లా 

చావస్థ బొడమిన దని బె బై న్యముతో విన్న వింప నాస్వామి లోక్రస్థితి నెట్ 
గని యాతని మాగ్గ్య మునకు నవ్వి '““ తొల్లి ల్లి భూ'బేవికి వహనసమయమందు 
వరాహ బేవునిచే 'జెప్పంబడిన చండాల 'బ్రహ్రారతు స్పంచొద నును నొక్ష 
పుణ్యక థ నాతనికిందెల్పి యో నీప్పు _్ల్రక పూర్వజన్మ ౦బున భార తీ -కాంత్ర 

గావున మదీయ సకల పూజోపచారంబులలో గానంజె నొ కవ బీతి 

కరమనియు విశేవఫల స్ప సదం బనియు నక్క.థలో వినియుండుటవరన 

నిపుడు వైన్నవియె యనశరించి ప్రత్యహంబును తనకు భగవంతునియం a౯ 

దుండెడు ననురాగమును బట్ట(జాలక్ర యీారీతినిం బాటలచొడుచు 
న _ర్తించుచున్న ది. వేతొండుగుదు. నీకు మేలయ్యెడు ఈమెను రంశోశు 

. We సేవింప ప శ్ర)రంగంబునకు( దోడుకొని సొమ్మని సెలవిచ్చెను, 
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ఈ చండాల బృహ్మరతుస్పంవాదము. $+ 

ఈకథ వరాహపురాణాంతర్లతము. వరాహభూ చేవి సంవాద 
ములో భగవధాన మాహోత కమును బృతీపాదించు నలువదినాలుగవ 
సర్గలో నిట్లు చెప్పండినది. 

శ్రీవరాహ ఉవాచ,క్లో. “జాగశేతు విశాలావ్నీ జానతోజా ప్య 

జానతః, యోమే ప్రగాయ తే గీతం మమభక్త్యా వ్యవస్థితః, యావంతి త్వ 
తరాణ్యత్ర గీయమానే యశస్విని తావ ద్వర్ష సవాస్ర్రాణి స్వర్షలోశే మ 
కీయ తేవవం తు వచనం శ్రుత్యా తత) సా డాద్వసున్టరా, వరావారూవీ 
ణం “దేవం ప్రత్యువాచ శుభాననా, అహాోగీత్ర ప్రభావోవై య_స్ట్య 
యా పరికీర్షితః, కశ్చి ద్లీత ప్రభా వేన సిద్ధిం పాపో మహాతీపా వదస్వ 
మవ దేవేశ పృసాదసుముఖో యది". 

లీభగవా నువాచ, “శ్రుణు తతే( నమే భూమే కథ్యమానం 
యశస్విని, యస్తు గీత ప్రభా వేన సిద్ధిం ప్రాపో మహాతపాః, అసి 
దవీణదిగ్భాగే మహాంద్గోనామ పర్వతః, తత్ర శీ రనదీ పుణ్యా 
దథత్నీశే సాగరంగమా, త గ్రసిద్దా శ మే భద చండాల? కృత నిశ్చయః, 
దూరా జ్ఞాగరణే గాతిమమ భక్తా బ్రవ్యవస్థితః”. అని యున్నది, 

ఈ చండాలుడు పరవుభ క్షుడు తననివాసమునకు. గొంత 
దవ్వుగా మజియొకయూరిలోనున్న చేవాలయమునకు బోయి యచట 
భగవత్సన్ని ధియందు నిత్యము భగవత్క_ల్యాణ గుణప్రతిపాదకము 
లగు గీతముల( బాడుచు భగవంతుని స్తోత్రము జేయు'చుండును. ఇట్లు 
పదిసంవత్సరములు గానె ౦కర్యముచేం గడసపెను. ఒక కాలవుందు 
కారిక. ళుక్ష్ల ద్వాదళినాంటిరా త్రి యావమముకా(గా ఏణనెత్తకొని 
మంగళనై శికిని. బాడుటకు చేవాలయమునకుం జనుచూండెను. “కాము 
దస్యతు మాసస్య ద్వాద శ్యాం శుక్ల పత క్రేసు స్టే జనేగ కే యామే వీణా 
మాదాయ నిర్యయా”” అంతట దారిలో బలవంతుండు మ్రూరుండు వైన 
బ్రవ్మారాతుసుం జొక్షండు వీనిని బట్టుకొని “నేంటికి పదిదినములనుండి 
నాశాహారము లభించలేదు. బై వవశమున నీను నాకంటంబడితివి. నిన్ను 
భత్నీంచెదన”ని చెప్పెను. దాని క్షీమాలదాసరి భయము నొందక అ 
స్టే నీవు నాశరీరమును భత్నీంపవచ్చును. ఈశరీరము నీదయే. కాని సే 



XV1- 

సీప్రాంతేముననున్న చేవసద నమున కుంబోయి భగవత్సన్ని ధిలో మంగళ 

శె శికీగానముచే భగవంతుని రంజింపంజేసి సూర్యుయదయించకమున
ుపు 

సీకడకుం. దప్పక రాంగలను. నామాటనమ్ము వు”” నిచెప్పి 'రాతసునకు 

వి శ్వాసముంబుట్టంచుట క చేకవిధముల శపథముల చేసెను, ఎంత నమ్మిం 

చినను దనుజుండు సరకు గొననందున నెట్ట కేలకు శ్రీమన్నారాయణు 

నన్య దేవతలతో సమానముగా. జూచినవాని మహాపాతకమును భాంది 

దనన నా రాతసుండు వానిని విడిచిపెప్పైను, వాడును ద్వరితగతి 

"దేవళమునకు. జని యారాత్రియంతయు జాగరణ మొనరించి శక 

గానముచే సర్వేశునిలర్రించి తరువాత స్వప్పతిజ్ఞానుగు ఇమ రథహీని 

వాసభూత మగు న్యగోధపాదపంబు దరింజేరి “ఇదె చూడు, వచ్చి 

యున్నాండను. నీయిచ్చవచ్చినటుల నన్నిక భతీంపు మిని ఎలుగ సీ 

చెప్పెను. ఆమాట విని రాతసుఃడీ మాలదాసరిసత్య సతిజ్ఞికు విస్మయ 

ము నొంది “* ఆహా! ఏం జెట్టి మహానుభావుండు! ఏనివలన నా గదుర 

వస్థ నివృ శ్రంబగు నిని తలంచి“ ఓయి చండాలుడా! తమడ్యరాళే 

చండాల విప్లో రాగరణం ప్రతి, ఫలంగీతస్యమే దేహి” సీ పీరాథ విష్ణు 

సన్ని ధిలో జాగరణము జేసి పాడిన పాటయొక్క. ఫలమును నాకచ్చి తరిం 

పంజేయుము, లేక తదర్హ మయిన నొసంగుము ; అందులకు సమ్మతింప 

వేని యుకయావుములో. బాడినపాటయొక్క- ఫలము; న నొగమ్ము ; 

దానికి నంగీకారము లేనియడం గొసపాట యగు శె శియొక్కు సుక 

తము నయిన నాకు ఛారవోయు మిని రాతుసుండు దాసరి పొద 

ములసపై యడి పలువిధముల. ట్రార్ధింప దుట్టతుద కాతండు కరుణించి 

కై శికీ గానఫలము నిచ్చెను, త్శ్టే ణంబ వాని నీశాచత్తము సివ రిం 

చెను. ఇట్లు శ్వపాకుని కృపచే నివృ_శృరకీజన్నుగణ న యాతండు బ్రా 
హృణుడై యెదుటనిలిచి తనపూర్వజన్మవృ త్రై"ంతీము నిప్పగిడిం జప్పె, 

“నేను పూర్వము చరకగోతోోత్పన్నుండనై న సోనుళర్మ యను విషం 
డ.నేను చేయంబూనినయజ్ఞ కర్మ సమా_్రీ నొందకమున్ను శరాలడదోవు 

ముచే దీకూ దినములలో మృతినొందితిని. దాన నిజన్మము సంభవిం'చను. 

నీవయచే నిపు డు_త్తిర్ద-డ నై తిని, పోయి వచ్చెద; 'సలవిమ్ము.? అని 

పలికి యా మాతంగుని విడొల్సి తనయిచ్చం జ న్నుం 
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ప్రై నుపపాదింపంబడిన మాతంగ బృహ్మరతస్పంవాదమునకు 

బధానకథతో సంబంధము లేకపోయినను కవి యేదోయొక్ష విధమున 

సంబంధముం గల్స్పించి కొన్ని మోార్పులంజే జేసి దీనిలో నిశష్టా దై దె (త 

మతసం పదాయంబును, యుక్తి చాతుర్యంబును, జ'నపూ_ర్రియుం 

గనంబజచి మిక్కిలి సాగసుగా వ్యాసినాండు ] ఎట్టన. 

మాలదాసరి తేనపల్లెనుండి తిరుక్కురుంగుడి యను దివ్య టేశ 

మందున్న "జీ వాలయమునకు( బోవుచుండ మార్లమధ్యమున రాత. 

సునిచే బట్టుకొనయబడియె, అ నేకనీతులను ధర్తములను సరు క్షిక్ర 

ముగ బోధించినను విడువలేదు. తుద “కన్య చేవలేలతో శ్రీమన్నా రా 

యణునిం దుల్యముగాం జూచినవాని పాపము నొందినవాండ నగు దు”” 

నని ఘూర ప్రమాణము౯జేయ (గా రాకుసు(డు వానిని విడిచెను. దాసరి 

కురుంగుడినంది కోవెలకు. జని చ్ నికగానముచే భగవంతు నావం 

దింపం జేసి తిరుగ బ్రృహ్మరతుస్సు కడకు వచ్చి “నా ప్రతిజ్ఞా చ కారము 

వచ్చినా(డను, నన్ని భత్నీంపుము”ని నుడివిను యారక్కృసుండు మనః 

పరిపాకము! ఇంది జ్ఞానోదయము( గలవాడై “ఓయి మహానుభావా! 

ఇటపై నా అయోగ్యతను గణింపకుము. ఎన్వం డైన నీవంటి భాగవత 

వతంసు. డొకండు వచ్చి నన్నెన్న-డైనం దరింప జేయునా యని వేచి 

యుంటి. సీ వి ట్లూనతిచ్చుట న్యాయమా. న స్నీపిశా చత్వమునుండి 

యుద్ధ రించుట కుపాయ మాలోచింపుము. ఘంటాకర్లునికంకు నేనధిక 

తర పాపయొనర్చలేదు. అట్టవానికి శ్రాయసపతి పరిళుద్దునిం జేసి ముహో 

న్నతపదవి నొసంగెను. తధగవంతేని భక్షులన భాగవతులు నట్టి 

వాశె. ఎట్టిపాపులనై న రథ్నీంచంగలరు. కానున సీవిపుడు భగవత్సన్ని 

ధిని చాడినపాటయొక్క. ఫలము నాకిచ్చి నన్నురథీంపుమని యేక 

నిధముల మొజులీడ విష్టుభ కూ కం డైన దాసరి రయొప్పకొనలేదు. అందు 

మై రాతసుండు గుర్వాజ్ఞి నుల లంఘించి గోప్యవుయినమం శ్రే శమును సకల 

జనుల కుద్దో వంచి చెప్పీన శ్రీవై వ్యవసిద్దాంత క ర్తయగు “శ్రీ రామాను 
జుని పరనమృద్ధియు పరోపశకారబుద్ధియును( నానియాడి స్య నాపగి 

దిని నావిషయనుయి యుపకరింప సేలయునని హరించి, తిరుగ నారా 

మానుజమునియే మరియొకజస్థృంబున రమ్యజామాతృయోగియై యవ 
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శరంచె ననియు, నతంజె కాలాంతరమున శఠకోప్తుండ్రై జనించి జ్ఞాన 

కీనులయిన మనుజులకు జ్ఞాన ముప చేశించి భగవద్భ కుల నొనరించె 

ననియు జెప్పెను. ఇది శ్రీవై ప్టనమతే సంప్రదాయగ్రుంథ విరుద్ధము. న. 

కోపునికంకు రామానుజముని బాలకాౌలమున కీవల జన్నించిననా(డు. 

నశ్రకోపు(డు వివ్వ స్పేనాంశే సంభూతుం డనియు, రామానుజముని 

-శీపాంశసంభూతు( డనియు, విశిప్లాదై ఏతమతే గృంథములు చెప్పు 

చున్నవి. ఇదికాక మరియుకవికేషము. శఠకోపునికంటు తరువాతి 

వాం డైన రామానుజమునిని భూత కాలక్రియ చేతను) ప్రాచీనుం 

జెన శఠకోపుని తనకు సమకాలికులైై న వేదాంత దేశికుని భవివ్య 

త్కాలకియచేతను కవి నిసైశించెను. 

వరావహాపురాణాంతర్షత బ్రహ్మరాతుసుం జెక్కుడ ? చవానికంశు 

బహుకాలము తరువాత జనించిన శఠకోప రామానుజ వేదాంతబేశి 

కాదులెక్క_డ ? అని చదువరులకు. గలుగు సంశయమును, కసి 

“ఇట్టి యేష్యంబులు మదీయ దివ్యబోధంబున చెతింగియుండుదు నని”” 

తన దివ్యజ్ఞానముతో భవివ్యత్తు నెజింగి బహ్మరతుస్సు చెప్పినట్లు 

వాసి చమత్కారముగా. దొల౦గించెను. 

పిమ్మట నీపీశాచము చాసరితో. దనపూర్వవృత్ర్తాంతమును 

జెప్పుటలో చదానొకకాలమందు పథికసామన్థ [ముతో గ్రామాంతర 

మునకు. బోవుచుండ దారిలో దొంగ లడ్డగించుకొని చబాటసారులను 

దోచుకొని రనియు, ఆదన్యువులతో నొకడు తనసంచిని దీసికొనంగా 

నెదిరించిన తననుం గ త్తితో నజికెననియు, కాకశ్యశ్రునాముండగు నా 

చోరునిఘోరరూపము దనక్క్టైదుట వై లాడదీసినట్టుండ వణవేదనచే 

మృతినొందం దనకీ భీభత్సరూపము కలిగెననియుం జెప్పెను. ఇదియం 
తేయు గురుపరంపరా ప్రభావములో నను_క్షము,. అంత దాసరి యా 

రక్క-సునికి శె శికిగాన సుకృత 'మొసంగుటవలన విప్ర త్వంబె కాక 

భాగవత శ్రీయునుం గలిగి “పరమానందభరితుండై యావిస్తుభక్తునిం 

. ,బూజించె. ముక్తసంనార సంగుం జై బదరీవనాది పుణ్యే, త్రంబుల 

ఘా దీర్ర యా త్రం జరింపంబోయె. 
| | 

న స్య క. | 

న... 
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=] ఖాండిక్య కేశిధ్యజసంవాదము, le 

బ్రదికి పరాశర కృత 6 శీవిష్ణుపురాణవష్టాంశములో వవ్షస_ప్త 

మాధ్యాయములలో+ బరాశరునచే “మై తేయబువీకిం జెప్పంబడియె, 

ఈకథ ఫ9మద్భా గవత  నవమస్క_ం౦ధమందు పదమూం.డవ 
య ధ్యాయములా నించుకంత సూచన జేయంబడినది, 

““కృృత ధ్యజసుతో రాజ న్నాత్మ విద్యావిశారడః, 

ఖాండిక్య" కర తం శ్రజ్లో ఫీఈః కేశిధ్యజాద్దతః” 20 క్లో, 

సీరధ్వజుండు 

కుశధ్యజుండు 

ధర్య్థధ్వజుండు 

1 
| 

కృత ధ్వజుండు మిత ధ్వజుండు 

ం | 
కేలిధ్వజుండు ఖాండక్యుండు 

ఈఖాండిక్య కేశిధ్వజులు 3 పెని వా)యంబడిన వృతుమువలన 

నన్న దమ్లుల బిడ్డలని స్పష్ట మగుచున్న ది. ఏరిరువురు రాజ్యామిమలోలు 

ల చిరకాల సుకరితోనొకరు పోరాడిరి. తుదకు కేళిధ్వజుండు రాజ్య 

మును గెల్చుకొనంగా ఖా౦డక్యుండు మం ల్రి పురోహిత భటవర్లముతో 

నరణ్యమునకు జని పర్షకుటీరం బుల నివసించుచుండెను. కేశిధ్వజుండు. 

రాజ్యము వశపఅచుకొని స్వర్లోకపా9_ప్లికై యజ్ఞములం గావించుచుండ 

నొకకాలంబున W తూద్దిప్టవుయి విడువ(బడి వన "యజ స పళువు వ్యాఘ)ం 

బువే భమితంబయ్యా. ఈయబ్ల ప పశుభంగంబున కనుకూపంబగుం గాయ 

శి శ శేంబు నెవ్వరును జెప్ప(జాలక ఖాండిక్యుని కడకు, బోయి తెలిసికొని 

రమని "క్రశిధ్వజున కుకు చేశించిరి. 
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ఆపుడు "కేళి ధ్వజుండు ఖాండిక్యుని మొద్ల క కుం జని వినయ నమ్టుంై Es 

పథులోపమునకు నిస్కుతి6 గనుంగొని గురుదతీణ గ్రహింపు మని 

యాతని నిర్బంధిం చెను, అతం డందుల కీియ్యకొ నక సివాత త ఏద్యావిశార 

దుండవు గావున నాకాత తే త్త (ము నుప దేశించి యీ సంసారబంధము 

నుండీ తెలణగింపుము. * నా కింతకంకెు నెద్దియు( బ్రా న గ్ తరము 7 గాదని 

వేడుకొనెను. ేళిధ్వజుండు ఖాండిక్యనిక యాహి గిత్రముగా నాత్మ 

విద్య నుప చేశించి యాతనికుమూరుని. దోడి తెచ్చి ఆతా నపవారించినే 

రాజ్య మా ఛాలుని కిచ్చి పట్టాభిపే కము జేసెను. 

కవి యూకథను లేశమును మార్చలేదు. సివిష్ణుపు రాణమం 

'దెట్టున్నదో అట్లనే వ్రాసియున్నాండు, 

=] పాండ్య రాజులచరి త్రము, | 

ఈప్ర బంధములో వర్ణింపబడిన మత్స న్రధ్యజుం డను దకీణమధు 

రాపట్టణపు రాజు పాండ్యవంశజు(డు, విన్షుచిత్తుని సముకాలికుండు, గావున 

సీతని కాలమును నిర్ణయిం చుటయు ప్ర కరణములోం 'బాండ్యుబచరి 

తిమును 'గ సొంత వివరించుటయు. 'చా్రీప్తావసర మని యెంచి యా 

వృత్తాంతము నిచట. బూందుపటణుచు చున్నాండను, 

ఈ పాండ్యవంశపు రాజులు మిక్కలి ప్రాచీనులు. దవీణహిందూ 

చేశపుచరి త్రము. బట్టిచవూడంగా ఫ్ర్రు కస్తుశకమునకు ముందు నొబ్లన 
శతాప్ప మొదలుకొని పదునాణవ శతాబ్ది కొొనవణుకు రాజ్యము 

చాలించినట్లు కానవచ్చుచున్నది. ఏరిరాజ్య మొకప్పుడు తూర్పుసము 
ద్ర తీరము మొదలుకొని పళ్చిమసముద్ర దతీరమువజుకును, దశత్నీణమందు 
కహ్యాకుమార్య గ మువణకును న్యాసించియు ౦డె ననియు, నిప్పుడు 

మధుర తిరునె'ల్వేలి కోయంబుతూః రు తిరువాన్కూరు ననునవి యా'రా 

జ్యములోని వనియు, గక భూగోళజ్ఞం డగు టాలమొో యనువాండు చరి 

త్రృములో వాసి సియున్నా (డు. ఈహండ్యుల రాజ్యమునకు మధుర రాజ 
సాని. యుధిప్టిరసోదరుండై దే న అర్జునుఃడు మలయధ్వజుండను రాజుయొక్క 

పు త్తిిక్రయగు చితి'కాంతీయ నెడుకన్యకను బెండ్లి యాడెననియు,వారుభ 
యులకు జనించిన సంతానమునలన నావంశవమునకు పాండ్యవంశ మని 
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వేరొదవె ననియు నొకబఐతిహ్యముగలదుకాని, యిట్టిపురాణగాధల సత్య 

తా సత్యత్వములను నిశ్చయించుట మనకు శక్యము గాదు. ఏనివలన 

వా_స్త్సవచరిత్రాంశ మేమియుంబేలదు. ఏలయన, మనపూర్వులు తాము 

రచించిన గం౦థధములయందు( దమఫాపాపరిశృమమును దవుకవి తా 

చాతుర్యమును గన(బజిచుటయందును, వర్ల్యులయిన నాయకులకు లేని 

మహివముల నారోవించి వా్రాయుటయందు నెక్కు_వ శద ను వహించిది 

గాని, వొ _స్తవచరిత మును డెలుపుటయం దు'త్పొాహము జూప్టర "రది, అం 

దుచే మన "ప్రాచీన స్రంధములవలన నిపాండ్యుల వా_స్తవచరి రి త్రనును 

మనము జలిస పరస జాలవ. 

Vincent Smith’s “ Ancient History of India”, Krishnaswamy 

Alyangar’s “ Ancient History of India”, Dr. Bhandarkar’s 

| History of Deccan”, Kanakasabai Pillai’s “ Tamils 1800 Years 

2౬0 ” అనుగృంథమువలనను, సింహళద్విపబౌొద్దుల మహోవంశేమను 

గ్ “ంథమునలనను, ప్రాచీనద్రావిడ వాబ్మయమునల నేను (Ancient Tamil 

Literature) వ పృథమపరాంతకు(డు మొదలుకొని ని తృతీయ కులోత్తుంగుని 

వరకు రాజ్యమేలిన చోళ చేశపు రాజుల శొసనములవలనను పాండ్యుల 

చరిత్రము సవిస్తరముగా: దెలియనగు, 

తాను పాలించుచుండెడి భరతఖండమునం బె కాక ఐరోపా 
మొదలగు విచేశములందు సూడ బరమధభార్తి, కు ఉని ప్రుసిద్ధగాంచిన 

అశోక మహారాజు నునూరు ఆెండువేల నూట జెబ్బది సంవత్సరముల 

కిందట రాజ్యము జేయు చున్న సమయమం దితని రాజ్య మో భరతఖండ 
ములో? బెద్ద భాగ మెయుండుట యే"కా క దథ్మీణమున మైసూరు రాజ్య 

మందున్న సిద్దపురమువరకు వ్యావీంచి యుంజెను, అప్ప డీహిందూ 
గ్వపకల్పముయొక్క- ద వేణాగం భాగము కొన్ని స్వతంత్ర రాజ గుటుం 

బములవేం బరిపాలింపంలబడుచుం జెను. వానిలొ( బధానమయినది 

పాండ్య రాజ కుటుంబము. చిరకాలము గ్రందటనుండియు సీ పాండ్యు 

లు తేమ నాగంకు లయియుండి రనుటకు శ్రీ రామాయణము మహో 
భారతము వెయు మత్స్య మాంద్క_ండేయాది పురాణములు ప్రబల్త 

ద్రిమాణములు. భీ/రామాయణములో కిరి రాం భెకౌంణడణము "నలువది 



సనక 

యవసర్లలో సుగీ)వుడు సీతా న్వేవణార్థమయి దథ్నీణదిక్కునకు. బంపం 
బడిన హనుముడాది వానరపుంగనులతో “తతో హేమమయం దివ్యం 
ముకావమణి విభూవి.తమ్, యుక్తం కవాటం పాండ్యానాం గతా దృశ్య 

థవానరాః” అని చెప్పియున్నా (డు. మహాభారతమందును పాండన 
కనిస్టు. డగు సహదేవుడు సభాపర్వములో ముప్పదియవ యధ్యాయ 
మందు “యుయుగే పాండ్యరాజేన దివసం నకులానుజు, తం జితా స 

మహాబాహుః ప్రయయౌ దశీణాం దిశమ్” అనుశ్లొకములో పాండ్య 

రాజుతో యుద్ధము జేసి వానిని జయించినట్లు చెప్పబడియున్నది. పూ 
రోగ క్ష వచన ప్రామాణ్యముం బట్టి యీపాండ్యులు చిరకాలపు వారని 

యు బలపరా క మెశ్వర్య సంపన్ను లనియు. దెలియనచ్చుచున్నది. 

పతంజలి కొస్తుశకమునకు ముందు నూటయీంబది సంవత్సరముల 
నాంటివాం డనియు, కాత్యాయనుండు మున్నూట యేంబది సంవత్సర 
ములనా-టివా.6 డనియు, పాణిని యేడవశ తాబ్బము నాంటినవాండనియును. 

. పండిత భండారుకారు వ్రాసియున్నాండు. ఈపాణికి సమకాలమునం'దె 

భరతఖండముయొక్క. దఖీణాగభాగమునం దారులు శు నుండి వచ్చి 

స్థీరపడినట్లు గృంథనిద రృనముల వలన. గానవచ్చుచున్నది. ఏలయన; 

పాండ్యశేబ్ద నిర్వచనము పాణినిసూత ములలో గానరాకుండుటచేతను 
"కా త్యాయనుని వార్దికములలోం గానవచ్చుటచేతను దశవ్నీణహిందూ 

స్థా నముయొక్క వృత్తాంతము పాణోినికంచు( గాత్యాయనుని కెక్కు_న 
గాం 'దెలిసియుండనచ్చునని యూహింపవలసియున్న ది. (జనపద శక్షూత్ 
తీ త్రియాదజ్ . 4-1-168. దీనిపై వార్తికములు. కుతియసమా నశ భా 
జ్ఞన పదా త్తస్య రాజస్య పత్యవత్ ; పూరోరణ్యకవ్యః; పాండోర రణ్ లా జ 
తే తద్రాజాః 41.174) 

_ “Katyéayana, however, the object of whose aphorisms called 
Vartikas is to explain and supplement Panini, shows an acquain- 
tance with southern nations. Panini gives rules for the forma- 
tion of derivatives from the names of tribes of warriors which are 
at the same time the names of the countries inhabited by them 
in the sense of “ one sprung from an individual belonging to that 
tribe, / and also, it must be understood, in the sense of “ king of 
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the country.” Thus a man sprung from an individual of the tribe 
of the Panchalas or the king of the country Panchélas, is io be 
called Panchala; a descendant of a Salva or the king of the 
country of the Salvas, is to be called Salvaya. Katyayana notices 
here an omission ; the name Pandya is not explained by Panini; 
Katyayana therefore adds, “ one sprung from an individual of the 
tribe of the Pandus or the king of their country, should be called 
a Pandya” 

Dr. Bhandarkar’s Early of History of the Deccan, VIth Page, 

ఆర్యు నీ దేశమునకు వచ్చుకాలమునశే ఏరిచట స్టిరనివాసులై 
యుండుటచేం గొందబు వీరి ననార్య (Non-Aryans) సంతతీవారని వ్యవ 
హరించుచున్నారు. అట్లు వ్యవహరించువారు * పండు=పూర్వము 
అను నర్ధమిచ్చు దావిడ భాపొపదమునుండి యా వాండ్యశబ్ద ముత్ప 
న్నమయిన దని వక్కాణిం చెదోలు. దావిడభావలో స్ పాండ్యులకు 
““ పంచవర్, కారియర్” అని చేర్గుండుటచేం గా త్యాయనుని యభి 
ప్రాయము సమస్థ్రించం బడెనని వేజుగాం జెప్ప నవసరములేదు. ఈ వ్యు 
త్స త్రి వలననే పీ రార్యులని యుజువుం చేయుటకు. బువ్కు-లసాత్వ్యు ముం 
దంగా బండితు లయినవా రెవ్య్వరును ప్ రా ర్వేతరు లని చెప్పంజాలరు. 

సింహళద్వీపమునకు మొదటిరాజై న విజయుండనువాండు కస్ట 
శక్రమునకు ముందు 475.వ సంవత్ప్సరమందు బుద్ధుండు ని ర్వాణమునొం 
దినదినముందె సింహళద్విపమున నోడదిగి వచ్చెను. ప్రతిసంవత్సరము 
"తా నుపాయనముల నిచ్చుచున్న పాండ్యనృపాలుని ప్పుత్తి,కను బెండ్లి 

యాజె నని మహోవంశళ మను బొొద్దగ్సంథమందుం జెప్ప(బడియున్న ది. -ఈ 

కథలో నిజమేమైన నున్న యెడల పాండ్య రాజ్యము సింహళము నకంకెం 
చా్రాచీనతర మయినదని యిందుపలన గృహింపనగు, విస్తు వ్రనకుముం 

దు మూ(డవశ తాబ్దిలో గ్రీకురాయభారి యగు మెగాస్ట్రనీసనువాండు 
పాండ్య రాజ్యోత్స త్తిని గురించి యొకచిత్రమయిన కథంజిప్పెను. వాం 
డిట్లు వాాయుచున్నాండు,. ““రరవాత పాండొ వచ్చెను. హిందూ దేశ 
ములోని దొకటియే త్రీచే చేల బడుచుంజెడిజాతి. పౌరకిల్సను 
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వానికి. బు త్ర్రసంతతి చేదు. ఒక కూంతు గుండెను. అతండు డానియం 

దధిక శమగలవాండై దాని కొక గొప్పరాజ్య మొసంగెను. ఆమె 

సంతతివారు మున్నూణు గ గావుములకు నొకలత యేయబగివేల పడాలి 

పై న్యమునకు నయిదువందిల యేనుగులకు నధిపతులయి యుండిరి.”” 

పాండ్య రాజ్య స సాపనమును గురించిన కథే గక చేశపురాయ బారి 

వికృతేమయిన మరియొక పాఠాంతరమును గల్సించె ననుటకు సందియ 

ములేదు. 

కన్తువునకు ముందు రెండవ శ తాబ్దియందలి బెద్దమతస్టులచి 

హ్నము లిప్పటికి నీపాండ్య దేశమం దచ్చటచ్చట గానవచ్చుచున్ని ని. 

బౌద్దభిమువు లిష్ట చేవతా ధ్యానాసక్తులై సుఖముగ నివసిం చెడు గుహా 

లు, "వానిలో శిలాశయ్యలు నా చేశవుం దిప్పటికిని పతిపర్వతమందును 

గానవచ్చుచున్నవి. సింహళ దేశపు బెద్దమతే బోధకుల బోధన చా 

ర్గ్యముచే స్ పాండ్య టెళస్టు లందణు ఖాకాలముందు బౌద్దమతము నవ 

ఫంబించిరి. కిస్తుకకమునకుముందు నాొబ్లవ వశ తాబినురీడియు పరిక 

సింహళద్వీపనాసులత్ సంబంధ ముండుటచే నా నూతనమత్ర సిద్ధాం 

తముల నెజింగిన వారయి యుండి రని సంభావించుటకుం. దగిన హే 

తుసామగి) కానవచ్చుచున్నదది. 

ఈ పాండ్య దేశస్థులు కిస్తుశక్షమునకు ముందు ముదటి ౫ తాబ 

నుండి కిన్తువునకు వెనోక్ర నాజనశేతాబ్దీవజికును నాగరకతాొ సంప 
న్ను లైన పడమటి జాతుల వారితో ముఖ్యముగా రోమకపురీ వానుల 

తో టో జ్యసంబంధము గలిగి యుండిరి. గిిసు, ఈజిస్లు, రోము, 

పారసీకము అశేబియా, చైనా, మొదలగు దేశములనావలు వర్తకము 
కొటకు దన్నీణ హిందూస్థానమం దుండుశేన్రులకు( దటుచుగ వ వచ్చు 
చుండెను. తామి)ప కీ నదీగతము లయిన మొ క్లికములు రోమకనగర 
ములో శత్రగుణిత మూల్యమునక విక్రయింపంబడుచుండె నని స్టి న్స 

(Pliny) యను భూగోశళశా స్ర్రుజ్ఞుండు “వొసియున్నాండు. ముత్య 
ములు, సుగంధి ద్రవ్యములు, ఆభరణములు మొదలగు వస్తువులను రోము 
కపురీవణిజులు పాండ్య దెశమునుండి కొనిపోయిన్టు ప్రాచీన ద్రావిడ 
౫ ంథములయందు వ్యాయంబడి యున్న ది. 
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-ఈ పాండ్యులచరిత్ర మింతవజుకును విచేశీయులువెస్స్పెడి వృతం 

తమువలనను, బౌద్దగ్తంథముల వలనను మనకు. 'దెలియవచ్చినది. 

ఇటుమై ని' పీరిచరి త్రమును దెలియుటకు ముఖ్యాధారము లయిన ప్రాచీన 
డ్రావిడగంథంబులం గొన్నిటిని పరిశీలింతము. అవి యెవ్వియన; | 
ఇృరెయనా రగప్పారుళ . 2 పత్తుప్పాట్టు. కీ పురనానూర్. 4 శిలప్పది 
కారం. కీ మణిమేకలె మొదలగునవి. వీనిని వ్రాసిన ప్రాచీనకను 

లీప్పటినారివలె. డమకవితాచాతురిని, కల్పనలను, శబవై చితిని గనం 

బజిచుట మాని కేవలము తాము ప్రతిపాదింప(బూనుకొనిన యంశముల 

యొక్కసత్యత నే వెల్లడిచేయ (గోరి తమకు సవుకాలికులు పోషకులు 

నయిన స్రాచిన'రాజ పుంగవుల వా_స్తవచరి త్రమును లోకమందు. బకా 

శింపం జేసిరి. ఇట్లు వ్రాసిన పోచీనద్రానిడ గ్రృంథకర్తలలో పెరుం 

బనరుప్పద మనుగంథమును వ్యోసిన కడియలూరు రుద్రంగన్ననా 
రను గ్రుంథకర్హ సర్వాధికుండు. కాని యాగ ౦థము 'లేకాలమందు 

వాోయంబడెనో ఆ కాలమును నిశ్చయించుటకుం దగిన సాధనము 
లెవ్వియుం గానరాన్ర. ఈ యంశమును నిర్ణయించుటకు మనము “సై 
సృమాణములనే (External Authorities) సాధనముగా. జేసికొనవల 

యును. -ఈవిషయవమందు మున్న మున్న టివణుకు భనకు సహాయ 

మునర్చ్పందగిన పరికర మేమియు లేకయుండేెను. కాని యిటీవల కొొలంది 

దినముల క్రిందట: గ్రాత్తంగాం గనుంగొనంబడిన చిన్నమనూరుశాసన 
ములవలనను, వేళ్విక్కుడి శాసనములవలనను పాండ్య చేశాధిపతుల 

యొక్క వృత్తాంతమును సాకల్యముగాను తృప్లిగాను చెలిసికొనుటకు 

సమర్ధులమయితిమి. 

Mr. K. U. Subrahmania lyer, పతం MR. AS., Christian 

College Magazine, 1914. 

ఇంతియకాక ద్రావిడ మహాభారతీమును రచించిన పెరుం 

దేవనా రనునతీఃడు 'పెనిచెప్పంబడీన ప్రాచీన ద్రావిడ గంథములనన్ని ంటిని 

సంగ్రహించి యొక నోట జెర్షి వాని కన్ని టికిని వ్యాఖ్యానము 

x 4 



“లల! 

నుపోధ్దాతేమును రచించెను, తనపోవకుం డగు నందిపోత వర్మ యను 

పల్ల వవంశపురాజు నీతండు గంధాడిని 'బేర్కొనుటచే సీతని కాలము 
నిష్ఫూష్టముగా. దెలియవచ్చుచున్నది. ఈ పల్లవరాజు నవమశతక్ష 
ప్రారంభమందు రాజ్యమేలిన ట్లితర ప్రమాణములవలన గానవచ్చుచు 
న్నది. కావున నీయాథభారమునుబట్టి చై నుదాహరింప( బడిన ప్రాచీన 

ద్రావిడగంథములకు నాయకు లయిన పాండ్యరాజులలోం గొందజు 

వృతాంతము స్పస్టముగా మనకు( దెలియుచున్నది. చిన్న మనూరు 
వేళ్ళిక్కు_డి శాసనములయందు( జెప్పంబడినవారును పాచీనదా”విడ 
గృంథములయందు వర్తింపంబడినవారు నొక్క_టియే కావున, ఫ్రి 

వంశాను కృమణికను వంశవృతురూపముగా నిచటం జూపు చున్నాండను. 

చిన్న మనూరుశాసనమునందలి రాజులు. 
క్ష అరి కేసరిపరాంకుశమారవర్శ 

9 జటేలవర 

5 రాజసింహుం౭డు 

4 వరగుణమహాోరాజు 

మార క్రీ నల్లభప రచ క్రకోలాహలుండు 

| 
| 

6 వరగుణవ_ర్ష  పరాంతకపీరనారాయణశదయన్ 
(4&0 862) సింహాసన మెక్కెను, 

5 

రి ద్వితీయ రాజసింహమారవర. 



-వేల్చిక్యూడిశాసనము. 

1 పాల్యగస వై ముడుకుడుమికాలాభ్ళ). 

2 కడంగన్ 

ల మారవర్మ్యన్ 

4 సెలియన్ నేందన్ 

| 
5 అరికేసరి అసమసమన్ మారవర 

| 
ర్రో 'సెడుంజ టె యన్ 

యా 

9 రాజసింహ 

10 వరగుణవుపహా రాజ 

1] శ్రీమార శ్రీవల్లభ 

12 నరగుణవర్షన్ ల పరాంతక్షవీరనారాయణ శిదయన్ 

| 
14 రాజసింపహాం 
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బిక్ష పట్టికల్లోనున్న | జటిలుండు మొద లుగా.గలనాజులే రెండవ 

పట్టికలోయూాడ గానవచ్చుచున్నారు. ఈ చిన్నమనూరు శాసన 

రెండవపట్టికలో పదునాల్గవ వాడయిన నాలములో, 

బుట్టనది. "పితు తంజావూరి రాజుతో బోరాడినట్లు వాసన ముందు, 

జెప్పణుడియున్నది. కస్తు వెనుక 907958 సంవత్సరములలో రాజ్యము 

చేసిన పృథమపరాంతేకుం డోౌక పాండ్య దేశపురాజును జయించినట్లు 

చోళ చేశపు శాసనములవలనం చెలియ(బడుచున్న ది. కావున చిన్న 

మనూరు శాసనములు పదియవ వతృరళతకమందు వా్రాయంబడె నని 

చెప్పవచ్చును. ఈ రాజసింహాని సినతం డ్రియయిన వరగుణవర్మ యను 

వాండు క్రస్తుశకమునకు వెనుక ౧62 సంవత్సరమున బట్టాభిమీక్తుం డయ్యు 

ననునంశేము వరగుణవర యొక్క తమునికుమూరు.డై న రాజసింహూుండు 

ప ప్రథమపరాంతకునిచే జయింప(బడిన 5 రాజసింపుండునొక్కుంచేయని స్థిర 

పొజు చుటకు స సహశారిగానున్న ది. ఈచరగుణ వర్మయొక పట్టాభి సే.కోపు 

సంవత్సరము మ మనకు. చెలియుటనలన పృథమపట్టికలో రెండవవాడు 

ను, ద్వితీయ పట్టికలో ననిపిద వవాండు సై నట్టియు, జటిలవర్మయను 

సంస్కృతేనామమును, నెడుంజడై యన్ (ర్త మయిన జడలుగలవా (డు) 

అనుదా)విడనామమును నలిగినవాం్రై నట్లే రాజు యెనిమిద వశ తొబ్దము 

యొక్క. మూండవ భాగమం దున్నట్లు మన మూహించుకొనవచు ను, 

మధుర జిల్లాలోనున్న ఆనై మలై (గజగిర్సి అను కొండమోదం గట్టం 

బడిన నృసింహాలయములో 'దొరికినదియు, 770వ సంవత్సరమున 

వ్రాయబడిన దియు నైన యొకశాసనమువలన ని న్ని జటిల వర్మ యనువా(డు 

నెడుంజడై య ననువాండు నొక్కండే యని మనము స్థరపణుచుటకు సమ 

స్థలమగు చున్నాము. వె నై ప్తవమతేగురువు లయిన పన్ని ద్ద రాశా(ర్హలో 

సళ డయిన మధురకవి 'యీజటేలవర, కు మంత్రిగా నుండె ననియు 

నాతని యధికారమం ద్ దేవాలయము క కట్టంబడె 'సనియు నాళాసనము 

వలన స్పష్ట మగుచున్నది. వెళ్విక్కుడి దానశాసనములలోం గూడ 

నీ యంశములే చెప్పంబడుచున్నవి. 

ప్రథమపట్టికలో 8 శ్రీమార శీ శ్రీవల్లభ పరచక్ర కోలావాలు. డని 

jp ద్వితీయ పట్టికలో శ్రీ మార క్రోవల్త భుండనియుగ జెప్పంబడిన రాజు 

ip స్తు వెనుక 86లవ సంవత్సరమున సింహాసనము నధిష్టీంచిన వరగుణ 
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౬ వర్మయొక్క_ తండి, _ ఇందువలన నితండు తో మ్మిదవ శతాబ్దీయందున్న 

వాం డని మనము నిశ్చయముగా. చెప్పగలము, గురుపరంపరా ప్రభా 

వము, ప్రపన్నామృతము, దివ్యసూరిచరిత్రము మొదలగు నీ వైస్ట్రవ 

నుతగురు చరిత్రములలో నితండే శ్రీవల్లభ బేవుం డని చెప్పంబడుచు 

న్నాండు, ఇతండే విన్షుచిత్తుని (పెరియాళ్వారు) రావించి పరత త్ర (నిర 

యము జేయించి విద్యాశులు.. గ్రంథి నొసంగినవొండు. 

ఇతని నీ ప్రబంధకర్హ్త ౬! తత్పురం బేలు పాండ్యమత్స ర 

ధ్యజుండు ” అని నిసెళించి యున్నా (డు, మత్స ్యధ్వజు డనంగా 

ముత్స్యమును ధ్వజమందు చిహ్నాముగాగలవాం డని యర్థము. జన 

కునికి సీరధ్వజు. డనియు, అర్జునునికి ౫పిధజుం డనియు ధ్వజచిహ్నము . 

లచే బిళుదములు గలిగిన ట్రితనికి గూడ ధ(జమందు మత్స్య చిహ్న 

ముండుటచే నుత్స ఫధ్వజుం డని వ్యవహరింపం బడెను. ఇది వ్రకృతమునకు 

విరోధించదు. ఈ రాజువేరు వల్ల భ దేవుడు కాండని సమర్థించుట కిది 

యుపప త్తి కానేరదు. ఈ విష్ణుచిత్తు( డాళ్వార్ల కోవలో నాల్లవవాండు. 

“భూతం, సరస్య, మహదాహ్వయ భజ్టనాధ, ఫిిభ క్రిసార్య 

కులశేఖర, యోగవాహోన్, భక్రాంఘ్రీ) రేణు, పరకాల, యతీంద్ర 

మళ్రాన్, $9మత్స రాంకుళ మునిం, ప్రణత న్ని నిత్యమ్ ఇది రీ వై.ప్షవుల 

గురుపరవ్పురానుసంధాన శ్లోకము. మొదటి మున్వురాళా(గ్ల యొక్క. 

కాలమును నిర్ణయించుటకు. దగిన చరిత్రాంశములుగాని శాసనములు ' 

గాని యెచటను దొరకనందున వారికాలము మనకు. జెలియదు. వారు 

పురాణకథిత పురుషులవంటివారు కాని (Mythical personages) చరి త్ర 

తో సంబంధించినవారు కారు. కలియుగము నలువదియాణు సంవత్సర 
ములయిన తర్షువాత సీవిమ్తుచిత్తుండు జనన మొందినట్లు మత గృంథముల 

లో వాాయటుడియున్నది. ఈకాలమును మన ముప్పుకొన్న యెడల నీ 

విష్తుచిత్తుండు క స్తుశక్రమునకుముందు మూండు వేల యే(బదియాజుసంవ 
తరముల క్రిందట నున్నవాండు కావలయును. అట్లయినవో. బాండ్యు 
లెక్కడ? ఏరి చరిత్ర మెక్కడ! పాణిని సయితము కీన్తునకుముందు వడ 
వళ తాబ్దినాంటివాణీడనియు, ఆసమయవుం చే ఆర్యులు దవ్నీణ హిందూ 

స్థానమందు స్థిరపడి రనియు, కి) స్తువునకుముందు నూటయేంబది సంవత్స 
రముల క్రింది న కాత్యాయనునిచే బాండ్యశబ్ద నిర్వచనార్థక 
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మయిన వో ర్రికము వా్రయయంిడెను గాన నీపాండ్యుల ప్రారంభము పాణి 

ని కాత్యాయనుల కాలమునకు మధ్యనయి యుండవలయు ననియు, 

డాక్టరు భండారుకారు తనగంథమందు వ్యాసె నని యిదివజ నే చెప్పి 

యున్నా(డను. మనపూర్వులకు కాలగణన విద్యయందు (Chronology) 

శ్రద్ధ మండ మని లోగడ వాిసియుంటిని. 

కావున సమకాలికు లగు విమ్షచిత్త వల్లభ చేను లుభయులు 

తొమ్మిదవ క తొబ్బము వారని చర్చనలనం "దేలిన సారాంశమై 

యున్నది. 

జా. 
ద 
తా 

-ఈ పబంధమును రచించిన కవికి. గలిగిన చిత్రమయిన కాల 

విషయక భాంతిని (Anachronism) గనంబజుచుట శీట్టి కాలనిర్హ్ల య 

చర్చాపృకరణమే సముచిత స్థల మని యెంచి యాయంశమునుగూడ 

నిచట వివరించుచున్నాను. లొ 

చతున్ధాశ్వాసములో విముచిత్తునికథ ముగిసిన తరువాత “ఒక్క 

నాయడు మధ్యాహ్న సమయ మాలికారోపణానంతేరంబున వుందిరంబు 

నకు బోవు నతనిం బృసొదమందసిిత వళతుం బగు కటాత్షుంబున 

వవ్సీంచి పశీపుంగవేకేతనుండు ఫుండరీకనికేతన కిట్టనియె” 

తే. యా మునాచాయ్య ( డొక్క (డు నీమహాతు డొక్క 6డునుగా చ మన తీ బుదరించి 
స లీ థి 

రస దీయ క్ఫ పాతిళయమున ననిన నిందిరా దేవి తనభర్త కిట్టు లనియె. 
వంశే ర్త ar ర | 

క, ఇతనికథ యెటణిగినదికా యతంజేమి యొనక్చ ననిన నబ్దాక్షంం డా 

శతప త్త్రనిలయ కిట్లను నతివ కలం డోకండు మత్సదా(గితుం గెలమిన్. 

అ. అకే(డు చిజునాండె యా బార్య కులమున, వేడ్క_. వేదళా స్త) విద్య లభ్య 

సించుచుండ నపుడు చెలువ యిప్పటిపాండ్య, నృపతి పూర్వవంశ్యులజే యుకండు. 

ఈ మొదలగు పద్యములను విచారించగా ేలిన యంగ మే 

మన ; విమ్తుచిత్తునివలన నుపచేశమునొండి నె వై ప్రవమ త్రావలంబీ యయిన 

పాండ్యవల్ల భేనుని వంశమందు. బుట్టిన పూర్వపు జొకండు శె వ 
మతమందు. బట్టుదలగలవాం డై యుండ స్ యావసీనాచార్యు. డతని 

కడ శీలి త్రనయుక్తులవే నాకే 'వమతమును ఖండించ్యునై సవ మతస్థాపన 

చెసి యారాజును 3 స్వమతమందుం గలిపె నని చెప్పుట, 
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““ ఇప్పటి పాండ్యనృపతి  యగువాండు వల్ల భ బేవుండు. బ్రతండును 

విష్తుచిత్తుండును సమకాలికు లనియు, తొమ్లిదవళ తొప్రయం దున్నవా 

రనియు మైనివెప్పండినది.  ప్రధమకులోత్తుంగుండు; (1070. 1118) 

విక్రమచోళుండు (1118-1185) ద్వితీయకులోత్తుంగుండు (1128-1146) 

అను మువ్వురు పాండ్య రాజుల రాజ్యపాలన కాలవముం దున్న వా 

డును 1017వ సంవత్సరములోం బుట్టి 1137వ సంవత్సరమువటణకు 

(120 సంవత్సరములు) జీవించి వైస్టవమతమును స్థాపించి దానిని వ్యా 

పింపంజేసినవాండు నై న సొరామానుజమునికి సమకాలికుండైన (ఓ. V. 

Rangaswamy Aiyangar’s Ancient History of India) యా ము'నా 

చార్యుడు తో'మ్మిదవ శతాబ్దములో జీవించిన వల్ల భ బేవునికం కె. 

బూర్వు. డైన యొక రాజుకాలమునందున్న వాం డనుట యెట్లువెసలసను? 

అట్లయిన చో యామునాణార్యు(డు వివ్ణుచిత్తునికంశు మి కిల ప్రాచీనులై 

యుండవలయును, చరిత్రములవల నను, మతీగ,ంథములవలన నట్లు కాన 

రాదు. ఇదియునుగాక రామానుజముని ముప్పదిసంవత్సరమాల ప్రాయము 

గల్లవా(డై యుండ యామునార్యుండు పరవుపదము నలంకరించి నని 

గురుపరంపరా ప్రభావము మొదలుగాంగల గ్రంథములు చెప్పుచున్నవి 

కావున, యామునార్యుండు విమ్షుచిత్తునికంకెం ్రాచీనుం డని చెప్పుట 

కవికృత ప్రమాదము. యామునార్యుండు చోళ చేశముననుండు ఏర 

నారాయణపురనివాసి యని లోగడ జెప్పియుంటిని. ఇతనిని వాద 

మునకు. బిలివించిన రాజుగూడ చోళ దేశపురాజు, పృబంధక_ర్థ 

పాండ్యవంశజు. డని చెప్పుట మరియొక తప్పు. 

౨ వీమ్షుచిత్తు. డుపన్యసించిన వేదాంతము. $+ 
గ అజం 

విశిపా'దె (తమతము రెండు ఫాగనులుగా విభజింపబడి యున్న. ' 

ది. వానిలో మొదటిది సభలలో వాదతుముమయి సృలివాదులను 

జయించుటకు సాధనవముయి బి)ిహసూతు భాష్యము, గతాభావ్యము, 

ఉపనిషద్భాష్యము, సహ స్రనామభావ్యము, సిద్ధిత యము మొదలగు 

ననేక సంస్కృృతగ)ంథములచేం బ్రతిపాదింపంబడుచున్నది. రెండవ 
భాగము పూర్వోక్త సంస్కృతే గంథంబుల యర్థంబును సాకల్యముగ 
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బితిపాడించునవియు, స్వగోప్టి. నిష్టములయి కేవల గురు పరంపరా 

నంప చాయ సా పంబు లయిన యర విెేషంబుల. 'దెల్పునవియు, సకల 

WU (Jo థి 
_ రాం ౮ ఉప 

న జనో 

శాస్త సిద్ద ంతేములను సులభముగా. బెల్పునవియు, భక్ట్పపట్తి జన 

"నె రాగ్యాదులను నృద్ది( బొందించు నవియు నగు ద్రావిడగ)౦థములచే 

బోధింపంబడుచున్నది. ఈ విస్తుచిత్తు: కుపన్యసించిన యుపన్యాసమును 

బట్టి విమర్శింపంగా స్ ప్రబంధ కర్తకు సాంఖ్యయాగ మో౭మాం 

సాద్వయాది తంత్రంబులయం దె కాక, పూరో(కోభయవిథ ఏిశిష్టా 

ద సతమత గ్రంథములయందుం గాడ నిరుపమాన మయిన పాండ్ 

త్య మున్న డని నిస్సంశ యముగా జెప్పనగు. పృథానకథతో సంబంధము 

"లేకపోయినను ఖాండిక్య. శేశి ధ్వజ సంవాదము దీసికొని వచ్చి యొక 

రీతి సంగతిం గల్పించి వ్రాసినది కవి తనకు యోగ శాస్ర్రుముం దున్న 

ప్ర వేశమును వెల్లడి చేయుట శే యని యూహింపవచ్చును. అట్లనే యా 

మునాచార్య చరిత్రమును మాతంగ బ్రహరతుస్పంవాదమును పృభాన 

ప్రతిపాద్య మగు గోడా చరి త్రముతో సంబంధము శేకపోయినను 

సంబంధము(గల్పించి యే సంస్కృృతమత గృంధములయందు
ను గానరాని 

విశిప్లాదై ఏత ద్రావిడమతే సంప్రదాయ రహస్యములను బ్రకాశిం
ప(ేసి 

యున్నాండు. ఇందువలన నీకవి కీవుత్ర మందు. గల భ క్ర విశేషము, 

నమ్మకము, శ్రద్ధ; పట్టుదల మొదలగునవి స్పష్ట మగుచున్నవి. 

ఇంకు విష్ణుచిత్తు. డుపన్యసించిన వేదాంతాంశములను గొంత 

మట్టుకు విమర్శింతము. 

“నీ, జగదుద్దతికిని వీజము పథానమన నీక్ష త్యాది నీశునళబ్బవాది 

బొరినీశుం జే నన భోగమా తే) త్యామదావృతిన్ఫూ ర్తి మాయానివాది 

ఫలియించు6 [గియయనా ఫలమతయి త్యాది సన్వేశుంగొనని యపూర్య వాడి 

శా న్ర్రయోనిత్వాదిసరణి నీశ్వుగుని 6 చ ల్పెడుననుమూనమన్చీలువాది 

తే. నిళ్యులం చెల్ల నిశ్యు (న న్ఫ్రుత్యురూ క్రి, క్షణిక సర్వ్యట్జ తేళ సాగతేవివాది 

ననుపపత్తేర్న యను నూత్రమాదియైన, వాని నృపతీశుం బక్యవవాది గెలివె. 

ఈ సీసపద్యములో మొదటిపాదమున సాంఖ్యమతము ఖండింపం 
h | 

at | | 
fr 
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ప్రకృతి (సకలమునకు కారణము) స _ే (రజ చనుల యుకు 

నామ్యూ వస్థ ( Primordial matter ) దీని శే ప్రధానము, అవిద్య, అ 

జ్ఞానము, నాయ అని పేర్లు. దీనినుండి మహ ల తము (బుద్ది) దీనివలన 

నహం-కారము (280౧) అహాంకారము వలన శబ, స్పర్శ, పు రస, 

గంధతన్మాతలు (Primary Elements)» ( (తన్మాత్ర లనంగా భూతపంచక 

ముయొక్క సూమ్మవస్థ.) పంచతన్మాత్రల వలన పంచభూతములు, 

కేం ది దియపం చక్రము జ్ఞా'నేం ద్రియపంచకము, మనస్సు. ఇవి యిరువది 

నాలుగు తత్త (ములుకలిగను. ఆకే పురుపొది శ్చ వా చ్యుం డగు జీవుం డిరు 

వది యయిదవవా:డు, నిత్య బుద్ధ శుద్దస్వ భావుండు. బంధ మోతుములు 

లేనివా(డు. రక్టవ స్ప సంపర్క_మువల నే సుద ద్ద స్సటికమున సకుర_శగ్రవు కలిగి 

నట్టు, (ప్రకృతి సంసర్గమువలన నాత్మ సుఫి దు॥ఖాదుల ననుభవించు 

చున్నట్లు కానవచ్చుచున్న ది. ఆత్మకు క_రృత్వము లేదు. తామరాకు 
నకు జలమంటనట్లు ఆత్మకు కర్మలేప మంటదు. ప్రకృతి జగత్సర్షము. 

జేయునది. కాని జడము. పంగ్యంధసంయోగమునలన గమనాది వ్యా 

పారములు. సిద్ధించునట్లు, ప్రకృతిపురువ సంయోాగముచే సృష్ట్యాది 

వ్యాపారము లుపపన్న మగుచున్న వి. కావున, అచేతనమయిన ప్రకృతి 
యే జగత్కారణము. దీనికి శబ్బము పిమాణము కాకపోవుటచే నాను 
మానికము కావున నశబ్దమని సాంఖ్యుల సంకేతము. ఇదియే పురుష 

నికీ భోగ మోాశుముల నిచ్చునది. ఇది సాంఖ్యమతము. 

దీని ఖండన మిట్లు చవేయంబడినది, 

ఛాందోగ్యములో “సేవ సో మ్యేద మగ, ఆనీ ేకము వాద్వి 

తీయమ్, తడైతత బవుస్యాం ప్ర పజాయీయ ” ఓయి శ్వేతశేతునా, 

యిీసృష్టకంకె ముందు సచ్చబ్ద వాచ్య మయిన వస్తు వొక్క-టియే 

యుండెను. ఆవ స్తువు “నేను బహుత్వావస్థ నొందుదును గాక ” అని 
చూచెను (సంకల్సిం'చెను). ఈశ్రుతిలోం బ్ర యూాగంపంబడిన' ఈతుతిీ అను 

ధాతువు అచేతనమయిన ప్రథానమునకు కుద రకపోవుటచేతను, లేక్ష 
ందవాయీావత.ణము అముఖ్య మనుకొన్న యెడల ళు తిలోం బైన నాత్మశబ్ద 

ముండుటచేత ను, “తన్ని ప్ల ష్టస్య మోతయాపడేశాత్ ”' 7. 1.1. అని తరు 

* 9 
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వాతి సూత్రములో సదడాత్మక త్వానుసంధా నని ష్టునికి మోతు ముపబే 

నిరంచుటచేతను ప్రథానము జగ త్మారణము కానేరదు, 

9 చెండవపాదములో నదై (తమతీఖండనము. $3+ 

టీ 

ను కియందు రజతమువలె బృహ యను నధిష్టానమందు ప్రపంచము 

మాయచే. గల్పింపంబడినది. జీనత(ముకూడం గల్పిత మే. జీవబహాల 

కభేదము. 

బృహ్మపదార్భం బొక్క.టియే సత్యము. జగమంతయు మిథ్య. 

౨ దీనిఖండనము. $+ 

అగ Cs = బంసూ “భీ గమ్మాశత్రనె మ్యలింగాచ్చ 91_4_4, జగ ద్వా 
ఆడు నాల ఏం న 5. జల్ల 

పారవర్ణం ప్రకరణ దసన్నిహెత త్వాచ్చ 4-4-19. సోశ్ను తే సరా 

. న్మామాన్సహ బ్రహ్మణా విపచ్చితా ఇత్యాది శ్రుతిసూత్ర, వాక్య 

ములచే ముక్తునకు బ్రహయాధాత్యానుభవరూప భోగమునం బే 

బ్రృహాసామ్యుము ప్రతిపాదింపంబడుట వలనను, జగతృ్యృప్ట్వ్యాది వ్యాపా 

రములలో ముక్రుని శకెంతమాతము బాధ్యత లేదని శ్రుతి వక్షాణించుట 

వలనను, బహ్మకంు జీవునికి భేదము సిద్ధించుచున్నది. 

చా మూండవపాదములోం బూార్భమిరామాంస మతఖండనము. శా 

ఈమతేమందు ప్ర పంచకము సత్యము. జీవులు నిత్యులు, అనం 

తములు. వేదము లపౌరుపేయములు. వేదవిహితమయిన యాగాది 

కర్మల నొనరించుటచేః గలిగిన అపూ ర్వము (సుకృత ఫలము) ఆత్మలకు 
స్వర్గము నిచ్చును. చిరకాలార్షిత పుణ్యవి శేషముగల జీవులే యీజగత్తును 
సృజించుచున్నారు. ఇం దాయస్వాహ్మో, వరుణాయ స్వాహో ఇ'త్యా 

దులయందుండు చతుర్ధ ్ యంతే ప్రతిపాదిత మైన దేనతయే (బ్రహ్మము, 

వేశే ఈళ్వరు నొప్పరు. 

“ చ దీని ఖండనము. ఈ 

ఫలమత ఉపప క, లి 2, 5 యాగ దాన వోళోవమూదుల 

చేతను, ఉపాసనచేతను ఆరాధితుం జెన పరమపురువుండే ఐహిశా 
.. ముష్మిక భోగములను స్వస్వరూపావా_ప్పిరూపమయిన మోతము నిచ్చు 
'శహమూండుకాని యవేతనముయిన అపూర్వమున కట్టి శ క్షిలేదు. “అహం 

stg క Al 
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కా సర్వయజ్ఞానాం భోకాచ ప్రభురేవచ ” యాంతి మద్యాజినోపి 
మామ్ *” అని భగవద్దితావాక్యము. 

“వు నొల్లవపాదమందు తార్కిక మతఖండనము. జ్య? 

తార్రి కుండి జగమునకు పరమాణువు లుపాదానకారణ మనియు 
ఆనుమానికమైన -ఈశ్వరుండు నిమి_త్రకారణ మనియు, సంసార మనాది 
యనియు, ఈశ్వరోపాసనచే సుఖదుఃఖ ప్ర యత్న జ్ఞానేచ్చాదులు పూర్ణ 
ముగా నళించుటయె ఆత్మకు మోతే మనియు వక్కా_ణిం చెను. తార్కి 
కులము కి పాపోణము క్షి అనయా నాత్మ మోతుదశయందు జ్ఞానాది 
రహితమయి పాపాణమువలె నుండు ననుట. 

“మి దీని ఖండనము. సః 

"శ్యాన్రుయోనిశ్యాత్ , 1. 1. కి (శెలిసికొనుటకు ఇా_స్త్రుము 
కారణముగా. గలవాడై యుండుటవలన) భగవంతుని 'దెలియుటకు 
శా_స్హ్రమేకారణము, ఇతర పృమాణములవలన బరబ్య్రహ్మాము తెలియ? 

బడ(డు. అనుమానమువలన నొకరీతియెన కర్త తేలునుగాని, అట్రవాండు 
. అగ జ 1 న్నా ఇ నిత్యుండు, సర్వజ్ఞుండు, సర్వళే క్ర; అకర్మవళ్యుండు నై యుండకపోవచ్చును. 

కావున సకలేతర పిమాణాసాధ్య సవము_స్థవ స్తు విజాతీయుండు, 
సార్వజ్ఞ్య సత్యసంకల్పత్వా ద్యనవధికోదార గుణసాగరుండు, నిఖల 
హేయ ప్రత్యనీకుండు నగు పరబ్రహ్మా శాన్త్రుమువలననే సిద్షించును 

గా ధి 
గాన్ని యితేరపమాణమువలన సెద్ధింపండు. 

+ బౌద్దమతఖండన ము. ఈ 

బొద్దు డీ జగము పరమాణుసంఘాతేమయి పృత్యతసిద్ద మయి 
నదియనియు, పతికుణము జ్ఞానము మాజుచుండు ననియు, వేజొక 
ఆత లేదనియు, స్థిరత్వబుద్ధి సంసారమనియు, తణిక త్వబుద్ధ మూడు మని 
యు పార్టి వ తై జసాప్యవాయవియ పరమాణువులు పరస్పరము మిళితము 
లయి పృథిన్యకృేజోవాయువులను సృజించుచున్న ననియు, అప్ఫథి 
వ్యాదులనుండి శరీ రేంద్ర్యయ విషయరూపసంఘాతము లుద్భవిల్లు 
చున్నవనియు, సర్వసంస్కారములు తక్షణికము లను జ్ఞానమువలన 
వమోూతు.ము సిద్ధించు ననియు చెప్పుచున్నాడు. 
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9 దీని ఖండనము, జ 

ఉ త్తరకాలిక ఘటము పుట్టినపుడు పూర్వకాలిక ఘటము నష్ట 

మయినందున నభావ మన్ని టికి సతు వగుటవే, సర్వఘటములు సర్వ 

కాలములయందు నుత్సన్న ములు కావలసివచ్చును, నిన్న టిదిననుందు 

మన మవలోకించిన గోవ్య_క్తిని మరల సీదినమందు,జూచి నిన్న టిగోవని 

యానవాలు పట్టుచున్నాము. జగత్యలోనుండు సర్వపదార్థములు తణ 

కములే అయినయొడల నిట్ల పృత్యభిజ్ఞానశ_ి లోకులకు లేశపోవలసి 

వచ్చును. అందువలన లోకప్రనృ త్త్ జరగదు. కావున బౌద్ద నుతమందు 

కుణికత(ము కుదరదు. 

నీ, ఆడినారాయణుం డాయెనాక్క_డబ్బహ్మ లేడు నమహేాశళుండు లేడు లేదు 

రోదసిలే(డు సూర్యుడు లేడు చం[దుడు లేవు నక్షత్రము లేవు నీళ్లు 

లేదగ్నియట్లుండ లీల చేకాకిక చనదు పెక్క_య్యొద ననుచు నయ్యె( 

జీ దచిద్ద ్ య యంబు సొచ్చి యని ఇాందోగ్యంబు చెలి పెడునంత రాదిత్య విద్య 

'తే.నర్ములో 6 బుండరీకాము. డతవవయగుట, కత్షీ భీయనీ యష్ట్రదృ క్ష పశు దళళ 

తాక్షవిధిు దళ కెదులందు నొకండు, కామి శా _శుతియే విలక్షణత డెలి"పె, 

ఈపద్యమందు “వకోవావై నారాయణ ఆనీత్ న బ్రహ నే 

శాన”, “ నతశ్రసూర్యోభాతి నచన్షి తారకం, నేమావిద్యుతో 
= . రి “ఇంకి ముంచు బవ భా ని కతోఒయమన్ని (సృష్టీకంచు ముందు బ్రహ్మ రుదు)డు, 

సూర్య చంద్రాది గృహములు, తారకలు మొదలగునవి లేవనియు, శ్రీను 

న్నా రాయణు( డొక్క_(జే యుంజె ననియు, “స వకాకీనర మేతి (ఆపర 
బహ్మమగు నారాయణుం డొంటిగా నుండలెం డనియు * సో ఒకామ 

యత బహుస్యాం ప్రృజాయేయి” (నేను సెక్కయ్యెద నని అతండు సంక 
(6 రా 07 అత్య గ) అటు ల్పించె ననియు) “తత్సృస్ట్వాత దేవాను ప్రావిశత్ ” (దానిని ఆపిపంచ 

మును సృజించి డానిలోం జొచ్చె ననియు) నర్ధమిచ్చు శ్రుతులు 
మొదటి నాలుగుపాదములయందు వివరింపబడినవి. 

పద్య కేవముచే “ అంత రాదిత్యవిద్య” తెలుప బడియె. 1.121 

సూ. “అంత సదరోపటేశాత్ ”’ సూర్యమండలాంతర్వ రీ యె యుం 

జెడువా(డు పుణ్యవి శెవము నల గరుడోరగ యతుగంధర్యాదులలో 
.నొకండా ? లేకచతుర్నుఖుడా ? లేకరుద్రుడా! ఇంద్రుండా? యని వెనుక 



XxxVIl 

సూత్రములయందు ధ్రంకించి యీసూ త్రమునకు విషయ వాక్యమయిన 
66 2) ఎ అను జ రా ఒల్లో లీ శతి అదిత్యమణ్ణలా_న్తర్వ ర్తిని అపహతపాప్త త్వాదివిళిష్టుం డనియు 

గంభీరాంభస్పముద్య్భూత సుమృప్టనాళర వికర వికసిత పుండరీక దళా 

మలాయ లేతణుండనియుం జెప్పుటచే నధికావ్నీత్వ విరూపాతత్వ విళిష్టు 
వ ర ఛ్ చెను, లయిన బ్రహ రు దేఫంద్రాదులకు ల్రదని నియె.ధిం 

“మ తులలేకుండు న్వరూపరూపగుణభూతుల్ దోంచె చేతచ్చుుతిన్ 

దలమై భో వెలి౦ దానె యున్న చలి న్నా రాయణం బొకుణం 

బుల సామౌాన్యవి శేపరీ కి నిఖాలంబు నృబ్దజా అంబు ని 

రల'నా రాయణళబ్దమందు'ె తుద నృర్యా ప్త్రమయ్యొన్ శురతిన్ ” 

అత ఎ (4 ] వి ఇ ఈ పద్యములో యచ్చకించి జ్ఞగత్యసి న్ దృశ్య తే ఖ్యూయ 
శ 5 _ అ ఇ © ర ప్ ౧ ౭.పీనా, అ_న్లర్భహిళ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య సారా యణాస్థితః అను 

"తై తిర యోపనివ చ్చు9తి వివరింపంబజెను. 
ర_ 

lh 

రామానుజ బ్రహ్మసూత్ర భామ్యనిర్వాహము మరియొకటి పద్య 

"శేవంబునం బ్రతిపాదింప( బడియె. ఎట్లన, 

““పళునా య చేతి (పశువుచే యజ్ఞము: జేయవలయును.) అను 
దానిలోనే పశువు యజ్ఞమందు వినియోగింపంబడవలయు నని సంశయ 
మొదవ(గా,'ఛాగన్యవపాయా మేదస”, “ఛాగోవా మన్తినగ్తాత్ ” 
అను పూర్వమోమాంసాన్యాయము ననుసరించి నామాన్య వాచక 
మయిన పళుళబ్బమునకు విశేషవాచకమైన ఛాగ (మేక మర్థమయిన 
ట్లు ఉపనివత్తులలోం గారణవాక్య ప్రతిపాదితము.లయిన * సద్బఏహ్మో 
కాది 2 సామాన్య శబ్దములకు 'బేవతాంతర భాంతి జనకములగు 
““నివశంభో హిరణ్యగ ర్భాది”” శబ్బములకును, .' అపవాతపాప్మాదివ్యో 
"దేవ వకోనా రాయణకి” అను క్రుత్యు క్త విశేవవాచకమగు “నారా 
యణ ”” పదమందు పర్యవసానము, 

“తొల్లి జామదగ్ని భయంబున, బరిత్య _కృరాజ్యుం జ” ఇత్య్యా 
ది వచనమందు రామానుజ సూత) భాప్యాంశేములు 'పెక్కులు వివరిం 
పంబడినవి. అవి విశిషప్టాదై (త సిద్దాంతమున కాభారభూతేములు. 

బృహ దారణ్యకోపనివత్తులో పంచమా ధ్యాయ స 
ణఇమందు: 

ప్రమ బాహా _స్పమ (బ్రాహ్మ 
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“యః పృథివ్యాం తెష్టన్ - యస్య పృళ్వశరీరను” 

“6 ఆయోా౭._ప్పుతిప్టన్ యస్యాపళ్ళరరమ్ ' 

|; _ యోఇఒగ్న్నారిప్టన్ - యస్యాన్నిళ్ళగరమ్ 

ఏ య అదిశ్యేతిష్టన్ - యస్యాదిత్యశళ్ళరీంమ్ ౫” 

ఏ య ఆత్తని తిస్టన్ - యస్యా తాశరీరమ్ 2) 

ఇ్రత్టది వాక్యము లనేకములు గలవు, పరబ హా సర్వచిద 

చిద్వస్తువుల కంత ర్యామిగా నుండుటచే “* సర్వం ఖల్విదం ఉహ ఐతే 

దాత్శ్మ కిమిదం సర్వం, అ న్నః ప్రవిష్ట శాం జనానాం సర్వా టో, జఉగత్ప 

రం శరీరం తే, తత్సర్వం _ ర్ ప్రే స్పనుః' "ఇత్యాది | న్ఫోతిస 3 లి సామా 

ణ్యముంబట్టి చేతనా చేతనాత్మక 'సర్వజగము పర(పళ శరీరము. 

భగవంతుండు శరీరి. శరీర వాచక శబ్దములు లోకములో థ్గ్్రిని 

బోధించుట మన మెణు(గుదుము, ఎట్టన; ; చేనదత్శు(డు పరుగిణుచున్నా ౧ 

డనుచో చేవడ త్ల శబ్బము శరీరమునకు శేరుగాని ఆత కుంగాదు. ఆత్మ 

రహితముగా చేవద న్ శరీరమునకు భావన ముపప న్న ముగా దు.కొవున 

దేవదత్తుని యాత్మకు:గూడ చెల్లును. అట్లనే కామీ పిత్రా it OME 
ప్రతేర్షనవిద్భ్యయందు దివోచాసాత్మజు. ₹ కై. న స త్వ నుం డనువా, డింద్ఫుని 

యొద్దకు బోయి త్వ్వమే మేన మే వరం వృణేష్య యం శం మనుస్యాయ 

హితేశనముం మన్యసే ” (ఎది స్వు మనుష్యుని మిక్కి. ట్ర హెతమయినిదని 

తలంచెదవో దానిని నీవే నాకుం గోరి పెట్టుము అని ప్రాస్టింపః గా “పా 
ణో౭సి, పజ్ఞాత్మా ౫“తం మా మాయు రమృత మి త్యువాస్వ” (నఖ 

వుని అన్యుతమని యుపాసించుము) అని ఇంద్రుం డుప బేశించెను. ఇచట 
నింద్రజీవ శబ్బనిర్హిషుండు 'కేవలజీవుండా! లేక పర బహ్మమా యని చర్చరాం 
గా స శ్రుతియొక్క. ఉ _త్రరవాక్యమునందు ' “ఆనందో ఒమృజతి" జర 

అని జీవుని కసంభావితేములయిన అజరత్య్వామృత తాను లుపన్యసిం 
పంబడుటచే నిం ద్రజీవ నిర్షిష్ణు(డు * “ఇంద బీవశేరీంకు (జై న పరనూూగ గాని 

"కేవలజీవుండు గదని తొక్సేర్యము. వ్రది యనుభవ్ వరుదము గదా! 

ఎక్కడ నైన నిట్టి యుపదేశ ముండునా యనంగా,__ 
శ్చ 

'* ఇాాస్ర్రుదృషప్ట్పై తూప దేశో వామదేవవత్” సూ తి1,1.1. 
బట్టి యుప దేశము నింద్రుఃడు తొంటి వామ బేన్చనివలె శా స్త్రదృష్ట చే. 
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జేసెను. “మా ముపాస్య” అని స్వాతం శబ్బముచే బరమాత్ర్తోపటేశ 
ము విరుద్దముకొదు. సున తొల్లి పరమాశ్షక్షానసంపన్ను. డై జన వావు 

చేవ డను నొకబువి స్వాత్మ శరీరకుంె న పరనూత్తను జూచుచు 
“నేను మనువును, సూర్యుండను కాశీ వంతుండను విప్రర్ధి  సయితి”ననెను, 

విధి శివ పావక వ్యాస భాను భార్ష వార్డున న విత్తేశాది చేవకలు 
భగవచ్చరరభూతు. లయిన నహంకార యు జీవుల నధిష్టించి యుండు 
టచే ముముమంన్రం కనుపాన్యులు, 

వీతాచ రకుక "లే న్శేప. భారా క యో రమాపతిః, స్వామ్యాధా 
రయ మాతాచ భోళా చాద్యమ హాదితః ” అని జీవునికి ఈశ్వరునకు 
నవవిధ సంబంధము లున్న వని నిశా బై సతీసంప్రదాయము, 

+9 ఖా ండిక్య కేశిధ్వజ సంనావ విమర్శనము, E+ 

ఆ ఆత్తగాని ౧ మేన నొాత్మబుద్ది యును న్య న్యంబునందు మిగల స్వత గమకతియు 
4G 

నవనినిగ యవిద్య యను మహాతమను నుత్చ త్తికీద్యయంబు విత్తుమొదలు. 8. 65. 
విష్ణుపురాణము 6 అంకము, 7 అధ్యాయము, 

అనాశ న్యాత్మ బుడి ద్దిర్యా అస్వే స్వ మితియానుతి', 

అవిచ్యాతరసంభోతి బీజమేతీద్ది ఇ భాస్టి తమ్. 

ఆ. _పాణికోటికెల్త బంధంబు మోక్షంబు చేరటకును మనసు కౌరణంబు 
పిపయ నంగియెన విను బంధకారి ని ర షయ మైన ము కో 2 విభివకౌగి, వి, పురా. 

మనవఏవ మనుష్యాణాం కారణం బన్టమోా వీ, యోః, 

బన్గాయ విషయా సంగి ము_క్తె క్ట నిరిషయం మనః, 

షా | 

దిగువన వా్రాయంబడిన నోళములకు ( బై పద్యములు సరియెన 
౧౧ మా అకా 

యనమవాద ము, 

+ యాగ ము, స్తాం 

యోగమనంగా. జి శ్లముయొక్క_ రజ _స్తమోవృత్తులను నిరో 
ధించుట. దీనీకీ యవుము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, 

సే వ్రపోరము, భారణ, ధ్యానము, సమాధి అని యెనిమిది అంగములు, 

పనిలో ఛారణాదులు సమాధికి సాతో దుపకారకములు ; అహింసా 
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సేయ సత్యాదులు ప్రతిపత భూత హింసాద్యున్మూలన చ్వారముగా 
సమాధి కుపకారకములు. 

యనముములు: .అహింస, సత్యము, అ స్తేయము, బ్రహాచర్య 

ము, ఆపరిగహము, 

పరుల నెవ్విధమునను పాంంసించరుండుట అహింస; యథ్యా 

కథనము సత్యము; ఒరు లెతీగినగాని యెజుంగకుండినగాని పరద ప వ్య 

మును హరింపకుండుట అ నేయమ్య జి లేం, న్రాయశత్వము బ్రహ్మచర్యము; 

'చేవాభారణ కే వశీ తమైన దానికంు నెక్కు_డుగ స్వ భోగము క్ గంతు 

స్వీకరింపక పోవుట అపరి గృహము. 

నియమములు: శౌచము, సంతోషము, తపస్సు, స్వాథ్యా 
యము, ఈశ్వరపుణిధానము. 

శౌచము బావ్యామని అభ్యంతరమని రెండువిధములు. మూ 

లాదులచే శరీర మాళనము బావ్వాూశ"చము; మెలి, ముదిత, కరుణ, 

ఉచేకు అను నొల్లు భావనలచే చిత్తమలమును బోనడచుట ఆంతేర 

నెెచము ; ప్రాణభారణ మాశిమువే c ద్యువొందుట సంతోవము; 

తోన్న సుఖ డోళఖాదుల సహించుట తపస్సు ; ప ఆనా ఫ్య్యాసము 

స్వాధ్యాయము. సర్వకర్మల సీశ్వరునియందు సమర్పించుట ఈశ్వర 

పృణిథా నము, 

స్టిరసుఖముం గలుగజేయునది ఆసనము. 

వ్యాస, ప,శ్వాసముల గతినిరోధము వ్రాణాయామము, 

వృంద్రియములను బాహ్యవిషమయములనుండి మరవీించుట 

ప్రత్యాహారము. 

హృడయకనులమందు ధ్యానింపంబడు శుభా శ్రయమును దీన 
ను 

కాలము నిలుపుట ధారణము, + / 
దా ల « శి . 5. లథా రావదవిచ్చిన్నస్ఫృతి సంతానముణి శుభా కయ 

మును జింతించుట ధ్యానము, 

అతిస్వ చ్చమయిన చిత్తవృ క్సీయొక్క ప్రవాహరూపమయిన 

ధ్యానమే అర్ధస్వరాూపముగా నిర్భాసించుట సమాధి యనంబకును, 
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'ఇట్టి అస్టాంగయోగం బభ్యసించు యోగికి, భావనాత్రయ 

వియు_ కం. బయిన బ్రాహ్మ శస్వరూపం బె భ్యేయంబు, 

భావనాత్ర తయ మనల. గర్మభావన, బవ్మాభొవన,; ఉభయభా 

వన్య అనునవి. సర ర భావన యన6గా. గర ల నాచరింపనలయు ననెడి 

యు దైశము. బ్రహాఖొవనయనః గాం బ్ర వాము నుపాసించుట కు దేశము. 

ఉభయ భావన మవయాం బూరోోకోభయమందు నుడైశము( ౫లిగియుం 

డుట. సనందనాదులు బపహాభావనాపరులయ్యును ప్రాక్కల్పంబుల సంచ 

రించినవా రగుటచే భావనాబద్దులే గాన యూగికి భ్యేయులుగారు. హీర 

ణ్యగ ర్భాదు లుభయభావనాబద్దులు గావున వారును సెవ్యులుగారు. 

| "బ్వేరూ వే బృహ్మణ_స్తస్య మూూర్తంభా మూ, ర్రమేవచ, 

తు రాతుర స్వరూవే తే సర్వభూ కేషుచ స్ట వే 

ఏిష్షుశ కి ? పరాప్రోశా తే త్రజ్ఞ భ్యాతథాపరా 

అవిచ్యా ౩ కర ర్మసరజ్ఞాస్యా శేతీయా క క న్ధ క్రి రివ్యు కే, 

యయాకే త శ క్తిస్పా సి తాన్ఫప సర్వగా, 

సంసా రతా పానఖలానవావ్నో త్యతి సంత తాన్. ” 

న్రీవిమ్హపురాణము ఖాండిక్య కేశి ధ్యజసంవాదము 6 అం! 

ధారణ సిద్ధించుట ౩ శుభాశ్రయమును చెప్పుటకు పరబ్రహ్మ 

మగు విష్ణువుయొక్క_ న శక్తీ యని చప్పంబడెడి చెండు రూపములను 

మూ రామూ ర్థ విభాగముతో "జెలియం బేసి, మూూ(డవశ క్రి కర్త మనెడి 

యవిద్యచేత 'నావరింప(బడిన యచేతనముతోం గూడిన కేశజ్ఞ 
డనెడి మూ_్గవిభాగము భావనా త్రేయముతి కోంజేరి యుండుటచే నశుభ 

మని చెప్పి కర్మ మనెడి యవిద్య శనిదియయి అచేతనముతోం జేరక 
యుండి కానమాతి స్వరూప మైన అమూర్త మనెడి రెండవవిభాగము 

"యాగము సిద్ధించినవారలచే భ్యానింపం _బడందగినది "కాదని నిషే. 

ధించి పృథానాది వి శేపాంతచెతనాచేతనాత్ర క పృపంచభావం బగు 

స్థూలరూపం బుపశ్రాంత యాగునకు జింతింపశక్య ౦ బని చెప్పబడినది. 

సీ,  శీవిమ్షు నీగతి జింతింప వలయు ” నను నీ పద్యమందు 
యోగాభ్యాసము “జేయు పురుషుడు భగవంతుని యీ విధమున 

భ్యానింపవలయునని యుపచేశింపం బడియున్న ది, 

¥* 0 
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మొదట నొక అవయవనును ధ్యానింపందొడంి అది ధారణ 

లో స్థిరపడిన విడప, మరియొక అవయవమును ధ్యానింప వలయును. 

అది వశమయిన వెనుక నింకొకటియు నిట్లనే క్రమ క్రమముగా భయ 

మూర్తి అంతయు దా నేయవస్థలో నున్నను చి శ్లమందు స్టరముగా 

నిలుచున ట్ల భ్యాస మొనర్చవలయును. ఈ యంశము శ్రీమద్భాగవత 
మున దతీయస్క_ం౦ధ ములో ద్వితీయా భ్యాయమునందు పెప్పంబడినది. 

8 శ్లో శేచి త్వ దేహా న్లర్హ్భదయావకా శే 

ప్రాచేశమాత్రం పురుషం వసంతం, 
చతుర్భుజం కంజ రథాంగ శంఖ 

గదాధరం భారణయా స్మరంతి. 

9 న్లో, పృసన్నవ క్షం నలినాయ తేక్షణం 
కదంబ కింజల్కుసీశంగ వాససమ్, 

లసన్మ హారత్న పొరణ్మయాంగదం 

' స్ఫురన్మహో రత్న కిరీటకుండలమ్, 
ఈశ్నేత చింతామయ మేవ విాశ్వరం 
యావన్యనోధారణ యావతిష్ట లే. 

18 శ్లో వకె కకో ౬౦గా నిధియానుభావయే 
త్పాదాది యావద్దసితంగదాభృతః, 
జితం జితం స్థ'నమపో ప్యాధారయే 

త్సరంపరం శుద్ధ వత థిర్యథాయథా. 

నా, విభేద జన శే జానే నాశ మాత్యంతి కంగ తే, [6-7 అ॥ 
ఆత్మనో బృహ్మణోభేద మసంతం కః కరిష్యతి” విష్ణుపురాణము. 

(భేదము. గలిగించు జ్ఞానము బొత్తిగా నళించగా నాత్యషును 
బృహ్మకును లేని భేదము. నెవ్వడు గల్పించును సె నుదాహరింపం 
బడిన సీసపద్యముయొక్క_ కేటగీతియం దీ న్లోకార్థ మోారీతిగ వివ 
రించియున్నా (డు. 

“సురాది భేదసంజన కొజ్జాన'మేదం బదపు నలము కల్యాణ 
గుణముల హరికి డనకు, లేని భేదమెన్వాండు కల్పింపంగలండు”, 
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=| విశిష్టా దై గీతముతసం గ్ హాము, = 

ఈ మతమందు చిత్తు (జీవుడు), అచిత్తు (పకృతి, ఈశ్వరుండు 
అని త_త్ర (ములు మూడు. 

చిత్తు అనయా జీవస్వరూపము శరీ రేం ద్రియాదులక్రంయె విల 
వత.ణము. జ్ఞానానందమయమయినది. నిత్యము. అణు పరిణామము. 
ఈశ్వరునికి నియామ్యము. శేషము నయినది. మోాక్షదశయం దీశ్యర 
సాధర్థ్య్యము నొందునది. 

అచిత్తు :_దీనికి ప్రకృతియనియు, మాయయనియు, అవిద్య 
యనియు నామాంతరములు గలవు. ఇది జడము. వికారాస్సదము. భగ 
వదిచ్చచే నానావిధముగా. బరిణమించును. భగవంతునికి కృిడాపరికర 
భూతము. సంసారమున కీదియ మూలము. 

ఈశ్వరుండు ఇతే (డు నిత్యుండు, నిఖిల హయ ప్రత్యనీకుండు, 

సకలకల్యాణగుణాకరుండు. జగ త్సర్ల స్థితి సంహోరక_ర, చేతనావేతన 
ముల కంతర్యామి. పైని చెప్పంబడిన చిదచిత్తు లతని కష్ఫృథక్సిద్ధ విశే 
మణములు (వేజుగాని విశేషణములు, కారణావస్థయందు (సృష్టిలేని 
కాలమందు) పరమా త్ల సూత్యోవస్థ నొందిన యీ చిదచిత్తులచే విళి 
ముం జె యుండును. 'కార్యావసయందు (సృషి కాలమందు సూలావస ర 6౬ చై థి లు ఉం ® థి నొందిన చిదచిత్తులచె ఏశీష్టు(డై యుండును కావున నిట్ట ఉభయవిధ 
మయిన పరమాత్మల శై క్యమును బోధించుటచే నీ సిస్ధాంతమునకు 
విశిపాడై (త మని వేరు. 

ఎం ౧ 

ఈశ్వరు. డఖల పదార్థములకు నంత ర్యామిమై యుండుటచే. 
జైని వ్రాయంబడిన ప్రకారముగా శరీర శరీరి భావ నిబంధన సామా 
నాధికరణ్యముచే సర్వళబ్దవాచ్య మతనికి సిద్ధించుచున్నది. పరము, 
వ్యూహము విభవము అంతర్యామి, అర్హ యని. ఈశ్వర స్వరూప 
మయిదు విధములు. జ్ఞానము, భక్తి, ప్రపత్తి ఆచార్యోపవి త్తి అను 
నవి మోతసాధనములు. ““శృపచోపి మహీపాల విషుభకో 
ద్విజాధికః, ) “ విపా౦ద్ద్విపగ్లుణయు తా దరవిందనాభ పాదారవింద 
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ఏీముఖాచ్చ (పచం వరిస్థం, మన్యే తదర్శిత మనోవచనే హి తాగ్ధ 
ప్రాణః పునాతి సకులం నతు భారిమానః ”” ఇత్యాది సమాణ వచస 
ములచే జ్ఞానభక్త వై రాగ్యములు గలవా. డెట్ల వారన నొ దరణీయుం 

డను నంశము గవి చండాల బృహ్మరతు స్పంవాదమందు గ నంబజు చెను. 
ముఖ్యముగా పీయంశము నుడాహారించుట కే యాకథ యో ప్రబంధ 

మందు వక్కాణింపంబడిన దని యూహించెద. 'సైని వాయంబడిన 
విశేపొంశము లన్ని యు నీప్రబంధమున నచ్చ టచ్చటం బూర్జముగా( 
జూపింపంబడినవి. 

ఇందునలన న్ గృంథకర్తకు విశిష్టాద్వైత మతవుందు. ౧౮ 
భ_క్తివిశా(సములు, నిరపమానమయిన జ్ఞానము, పాండిత్యము ముద 
లగ్గునవి వెల్లడి యగుచున్న వి, 

అద్య భో అష కరా క ఛ్ 4 ప్రృబంధక థాపురుషుల 6రలవర్జ నము. 

(CHARACTER-DELINEATION,) 

తాను రచించిన నాటకములయం దాయాది గకోరణముల కొను 
గుణములయిన రసములతో బాత్రలయొక్క లక్షణములను గుణదోవ, 
ములను శీలమును లోకస(భావమునకు సరిపడునట్లు వర్ణించి సామాజు 
కాంతశక రణవృత్తులను శోక్రభయాది ర సవీచికలలోముంచుట కాంశ్లాయ 
కవులు సమర్ధులు. వారిలో ముఖ్యముగా సెక్సియర్ (Shakespeare) 
మహాక్రవియు నుత్చాహమును శ్రమను చాతుర్యమును బూనినట్లు 
మనవారిలో నాంధిక్షన్ర లె కాక, ప్రసిద్దులయిస సంస్కృత  కన్రలు 
గూడ నిట్లెపనికిC బయత్ని ంచిన వారుశకారు. కావ్యనాటకాదులయందు 
వర్ణింప(బడు Ey పురుషపాత్రలు నిజముగా నెట్టవ్నారెనను వారితలయం 
దలంకార శాన్ర్రములో నేర్చటుపయబడిన లత్షణములుగల ఖుండి 
తాది నాయకిత్తమును ధీరోదాతాది నాయకత్వము నొరొోవీంచి 
గతాను గతికముగా వారినింజూచి పీకు, ఫరినింజూచి వారు వరి ంచుచు 
తమకు గవిత(మందు గల శ కిని జూపుటతప్ప, నాయికలకును సాయ 
కులకును దక్కీ.న పాత్రలకును వారి చర్యను బట్టి విలతుణస్థితి న్య' 
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జాలరు. కవితా మాధుర్య చాతుర్యములకుం ట్రసిద్ధికెక్కినవని వ్యవ 

హారింపంబడు సంస్కృత నాటకములు నాటికలు" నొక తీరుననే 

బ్రాయయబడినవి. రాజ శెఖరుండు వాిసిన వద్ధ సాల భంజిక, శ్రీహర్ష 

కోతములయిన రత్నావళీ పి వ్రీయడర్శనలు, "రాజచూడామణి దీశీ 

తుని కమలినీకలహంసయు?, గాళీ దాసుని మాళవి కాగ్నిమి త్ర 

మును బోలి యున్నవి. ఏనిలో పని కే విషయమందును లేశమయిన 

వై లతుణ్యము గానరాదు. ఇరుగుపదండి మల్లి కామారుతము, భవ 

భూతి విరచితవూలతీవూధవమునకును, మురారి అనర ర రాఘవము 

మహా ఏరచ చరిత్ర, మునకును పాఠాంతరము లని నమ్ముడు. "బక కటి చదివి 

నచో నింకొకటే నిస్పారముగా నగపడును. అన్నే మన తెలుంగు 

ప్రృబంధములుగూడం జాలమట్టుకు పతిని ధర్మమును బోధించు కథా 

సందర్భముగాని, వర్ణ ర నాయకుల న్లవర్ల నగాని లేనివి యయియు 

న్నవి, వానింగూర్చిన కనులందటు శీకరీతిగా. దవుకు స్వప్నమందు 

సాయొత్కరించిన పర చేవతయొక్క_ ఆజ్ఞ చే. గావ్య రచనకుం దొడంగితి 

మని ప్రతిజ్ఞ జ చేసి తవు కిచ్చ నచ్చిన వర్త "నల కెడమిచ్చునేదో రమొక్రగు ణీ 

భూతమయిన కథను దీసికొని దానియందు పురమును వాతుర్వ 

ర్ల ప్టమును, పువ్చలానికాజనమును, పు రాధిపతిని; బుతువ్రలనుు, 

నాయకుని, ఆనాయకుడు జూచి మోహించిన సీ రత్నమును వారి 

పరస్సరానురాగమును, తుదకు వారి వివాహమును వర్షించి కావ్య 

మును ముగింతురు. దిని కుదాహరణముగాం గూచిమంచి తి 

కవిరచించిన రసికోజనమనోభి రామము, రెంటూరి రంగ రాజు భానువాతీ 

పరిణయము, కాకమానిమూ ర్తి రాజవాహనవిజయము మొదలగు 

నవి ప్ర యాశ్నేపణకు లోంబడిన వనుటకు సందియము లేదు. ఈ 

కవుల వాతలలో సంవాదము (Hamnony) పరస్పరానుగుణ్యమును 

(Proportion) మృగ్యములు. దీని కుదాహరణముగ నొకదానిం జెప్పద 

పినుండు. కూచిమంచి తిమ్హకవి రచించిన రుక్ని అశీపరిణయములో గథా 

నొయిక యగు రుషి లీ కృవ్వసంప్రా 1 పి ఫా అకల్యేంతా_| రి గలది యయి 

కృ షుని కీమముగా వోడీ శతెమ్లుని పందిన ఏిప్పకుమారు(డు ద్వార 

కకుం బోను మధ్యమార్షంబున నొక శిబజాూాలయముం బొడగాంచి 
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యందుండు శీవునీ దండకాదులతో దీర్ణ ముగ స్తుతించినటుల వర్ల్డ్ ౦పంబడి 

యున్నది. గృంథకర్త తానెంత శివభ క్షు రం డె నను శివ సృతివేసి నభ. ద 

పకర్షను గనేబజ చుట కిది యా సమయము! వది ఇ “చిత్య సంపాదక 

ముఖుహా? నాయిక పా9ణవల్ల భుని సం శ్చేవము కొజకు బర మోత్కం॥: 

శయయి యొక త్రుటికాలము నొక యుగముగా- గడపుచు నెతేల 

గుందుచున్న తజిని వేయని సం చేశము నతిత్వరలోం దెచ్చి యాను 

ఏరహాధను శమింపంజేయుట సమయోచితముగాను రసోచితము 

గాను గన్నట్టును. విభారించిన నిట్టి వెన్ని యో ప్రబంధములయందు 

గలవు. గృంథవి_స్హర భీతిచే వాయ నుడిగితిని. 

ఏది యెట్టున్నను బూరో క ర్త దూహషణగంధవర్థిశము ఒబయిసు 

గ్రంథములు మనలో. గొన్ని లేకపోలేదు. మితముగా నున్న వి. ఆంధ 

క్రపులకంద జకు ననుకార్యము నుదాహరణ భూతము నగు నాంధ్భ)భార 

తములో మనుష్యుల నిజమయిన జీవనము స్వభావము, వారి సుం 

పులు చక్కగా వర్తి ంపయబడినవి. దానిమార్లము ననుసరించిన కొందు 

మహాకవులు నటులే వాిసిరి. శ్రీనాధుడు, పెద్దనార్యు(డు నకలంకమ 
యిన చరి తృము, దృఢ వృతీము, యోగ్యతయుంగల మహాోప్పురుషుబను 

(Characters) పాత్రలగా సృజించిరి. ఫ్రీనాథుఃడు పారవిలాసములో 

శీవ్రుండు జంగమ వేషము ధరించి చిజబుతొండ రాజు నొద్దకు బోయి వాని 

నిశ్చల భ్ కిని పరీకీంచుటకు * నీ కుమారుని( జంప్ నాని మాంసము 

ను భతీంచుటకు నాకిమ్మ ”” ని యడుగంగా నారాజు దృఢవిత 

ము నవలంబించి వెనుదీయక పుత్తుని(జంపి యాజంగమున కిచ్చెను. 

ఆహా! యీ రా జెట్టి మహానుభావుం డనవచ్చును! ఎంత వభ నృయున్న 

నిటిపని చేయుట దుషరముకదా )? 
రై కాన 

పెద్దనార్యుని స్వారోచివషమనుసంభవ మందు వరి ృంపంబడిన ప్రవ 

రాఖ్యుండు నట్టి సచ్చరిత్రుండె. తపస్సా ్టభ్యాయ నిరతేం?డు, నిశ్యాస్న 

హా త్ర, "జీ వొతిథి పూజూపరాయణుండు, ఏకపత్నీవ్రతుడు. ఇ 

సద్దుణకడంబమునకు శిర శేఖరం బగు నింద్భియ సంయనుమును Xe) 

వాడు. “జాతా స్వాదో వివృతజఘనాం వ్ విహాతుం సమర్షణి” అను 

/| నట్లు లోకోత్తర సౌందర్య ముగల దివ్యాప్పరస "మోహించి మోదం ట్ 
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గా మనస్సునందు కామవికారమునకు లేశమునెడమోయక' చి _త్రదార్ల న్ 
ముగలవాం.ై పరాజ్ముఖతనొంది మిందు మిక్కిలి స్వగాత్రము తచ్చరీర 
సంస్పర్శచే దూపితమయ్యె నని దిగులొంది శుద్దజలస్నా న పూతు డె 
యింటికి జనెను. అతడు “తా సుతే వ్వప్యనా స్త స్సామో దృర్షో 
న రాకృతిః ”” అను శ్లోకమున కుదాహరణభూతుండు. 

ఏతత్ప్రబం ధక_ర్హయు? బూరో(_క్షమహాోకన్రల మార్షమునే య 
వలంబించి విశిస్టాద్వెతమతగురు చరి త్రమునుండి కొందజణ మహాశయు 
లను దీసికొని వారిగుణగణమును, సచ్చరిత్రమును జక్కంగాం జిత్రించి 
యున్నాడు. 

అట్టవారిలో న గృగణ్యు(డు విమ్తుచిత్తుండు. ఇతని భగవద్భ క్ష 

శై ౦కర్యధురంధరత్వము, భాగ వతజన సప ర్యాశ్రద్ధయు మిక్కిలి 'శ్ఞాఘ 
సనీయములు. “శ్వా స్త్రజ్ఞానం బహుేశం బుద్దేశ్చలన కారణం, ఉప బేవా 

ద్ధరిం బుద్ధ్వా విర మే త్సర్వక ర్మసు” అనునట్లు శా _ఫ్రవాదంబులనుమాని 
త ్ల్లిరహూగణుం డను సౌపీర బేశపురాజున కాత జ్ఞానం బుపచేశించిన 

జడభరతునిభంగి, పరులచే దుర్విభావ్యం బయిన జ్ఞానసంప త్తి గలవాండై 
పరమపదంబునందు సయితము ముక్స్తుం డనేక చేహంబులం బరి గృహించి 
భగవ త్రైంక ర్య మే సలుపుచుండుం గావునుభగ వత్సరిచర్య సయుటయ 
పరమ పురుషార్థం బని నిశ్చయించి, శీ విల్లిపుత్తూరు (నవ్యధన్విపురము) 
వటపత్ర శాయిస్వామికి మాలాకారునివలె మాలికాశై ంకర్యంబు 
సేయం దొడం7. 

Tare ని లే క్ న్యాయార్టితవి త్తంబున, నాయోగీళ్ళరు ౬కు వెట్టు నన్నం చా ప్రా 

లేయపటీరాచలపు ద్యాయా తాయాత వై స్షవావలి కెల్ల న్” 79. 1. అఆ. 

అవిష్టుచిత్తుం డు త్తరము మొదలుకొని దశ్నీణమువరకు వచ్చుచు. 
బోవుచుండెడి శ్రీవై వ్లవులకుం దాను న్యాయముతో నార్జించిన ధన 
మును వ్యయపజచి ఆతిథ్య వుచ్చువాండు. 

“శా, అనిష్థానిధగేవానీమ నడు శే యాలించిననోంయు-నెం 
'లేనాగేం ఛధళయాను ఫుణ్యక థలుం దివ్య పబ ౧'భానునం 

ఛానభ్యానము నా స్త్రీశాక బహు తౌ నాస్త్యుష్ణ తా చా_స్యప్రా 

పోనాస్యాదన సౌస్టవరచ కృపయా భో క్తవ్యమన్థాటలుక 84,1, ఆ. 
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ఆపిషుచిత్తునిగ్భృహమం దర్భరా త్రి వెళ చని వినినను భగవహుణాను 

ర్ం న ్ష 
ల ( అటో 

సంధానము, దివ్య ప్రబంధాను సంథానము, కూరలు లేవు, భమ్యుములు 

లేవు, అన్న సౌకర్యము లేదు, అన్నము వేడిగాలేదు, భాగవములా రా, 

మారు నాయందు. గ్భపచే నారగింపుం డని అతిథులతో నొవిన్లు 

చిత్తుండు చెప్పుడు నుపచార వాక్యములును విననచ్చెడీని, 

వటష త్రీ శాయి యాతని (బిలిచి “సీను పాండ్య రాజు సభకు జని 

పండితులతో వాదించి మనవిళిష్టాద్వెత సిద్ధాంతమును స్థాపించిర వూ 

నియాజ్డ్ఞావింపలా ఏతం డొసంగిన సవినయ సృత్యు శ రము వేనోళి (బొగ 

డం దగి యున్నది, i 

ఇా,స్వామా నన్నునితగపురా పఠితశా స్త్ర గ9ం౦థజాత్వ౦ ను నో 

రామ మ్మూఖనన్యక్రియాకర ఖన్మితగాంహిత ద్యత్మి టు 

ల క త్తే జో టో, 

సోమాస్నిగ్గ కరు నన వృవన దాసు నదిగా బంస్పచో? 
థి 

భూ మో భృత్సభి నోట మైన నయళంబు నీకు రాకుండునే, 41, 2 టి, (pe 

“ము, గృహా సమ్తార్హన మో జలాహార[ణ మో శృంగార పల్యం [శా 
౦ వక ఢ 

నహనంబో ఐనమాలికౌ కరణమో వాల్ల భ్యలభ్యధ్వ జ 

(గహాణంబో వ్య జనాతప తధ్భృతయో (పాపి కెరో పయో 

నృహరీవాదము లేల తేక యితేరు ల్నీ లీలకుం బ్యొతీముల్ , ఇప, 2, ఈ, 

"మొదట ఏష్షుచిత్తు: డింత వినయ మును, స్వాజ్ఞ తను, స్వ చ్య 

మునుగనంబజచి మొటలాడినప్పటికిని,కొ నకు రాజసభలో నీతండు గొప్ప 
వక్త తేముతో సకలశ్నా స్పముల నుప న్యసెంచి (వాదములో. బంకు 

లంగెలిచి స్వమతమును స్థాపించె నని చెప్పుటలో సంభవించిన స్వవచ న 

వ్యాఘాతీమును (Inconsistency ) కవి" చేను డనుగహీించి యుత్తేని 

కింత శా స్ప్రజ్ఞానముః గలిగించె నని చెప్పుటచేం దొలగించుకొ నేను. 

తన పు త్రిక మైన అము క్షమాల్యద రంగనాథుని యండనురాగ 

ము గలదియయి .విరహవేదనచే బాధనొందుచున్నఫు డీమెయన్య 
ను వటపత్ర శాయితో. వర్షించి చెప్పిన మాటలవలన నితడు శేనలము 

భగవతె,_౦కర్యనిమగ్న మానసుండనియు, నవిదిత విషయాంతరుండని 
యు స్పష్ట. మగుచున్నది, 
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ఈమె జన న్మక థారహస్యము మనకు. 'దెలియదు, కవీ ఈమె 

నీలమునంత పరిణమింపం జేయ లేదు. తక్కిన కవులు తవముతవు ప్రబంధ 
ములయందు వర్ష్యలెన స్త్రీల యౌవనము వరించిన ట్రతండు నష యా 
వనమును వర్తి ంచెనుగాని యామె చిన్న నాం యాటపాటలను ముద్దు 

పల్కు_లను 'వర్షి ౦చ లేదు. క్రమముగా నీమె. స్రాష్టయావన యయు 
విస్తువునం దనురాగము గలది యయి తన యుతంఠాతిశయమును 

చెలులతో. జెప్పుటను, తనవలె నతనియం దనుర కృలయిన స్త్రేలనంద 

అ నాశే"రి యవతారములయందు పూర్ణ మనోరథలం జేయలేదని యా 

తని దూటుటను, కవి మిక్కిలి సొగసుగా వరి ర్రించియున్నా(డు. కొన 
కీమ్ మనోరథానుగుణముగా శ్రీరంగనాథునిం బెండ్లియాడెను. 
రంగనాథుం డీమెను హఠాత్తుగా? 'సనలోనికి దీసికొని నపుడు తండి 
యేడువసాగెను. ఈమె భగవంతునియం దాస క్త చిత్తురా లయిన 
చిన్ననాంటనుండ్ పెంచి సక్రలవిధముల సంరవ్నీంచిన తం డ్రివిషయమయి 

తగినవిశా(సమును జూపించినట్లు కానరాదు. ఇది యొక్క టియె 
యామెయందుండు లోపము. ఈమె భూదేవియుక్క_ యవతారమని 
చిప్పంబడుచున్నది. అట్ల 'చేవతోచితమయినశళీలము కవి యామెయం 

దున్నట్లు వర్శించ లేదు, 

49 ఖూం డిక్యుండు, ళా 

ఖాండిక్యుండు తనరాజ్వ మపహారించి త న్నరణ్యమున కంవిన 

పరమ శత్రువగు కేశి ధ్షజు(డు పళులోపమునకు బ్రాయలళ్సి త్ర మడుగ 

నిల్లు చొచ్చుకొనిశాలాం దన మంత్రి పురోహి శా ద్యో ప్తజనులు, 

“క. పాలుగలవాండు మనకొొక్క జాలియిడక తా నె తారసానకు వచ్చెకా 

వేళయి ౭ బెమ్ము నృపకృప్క చాలు నారాకు మేపి చంపకు (పజలన్. 82,8 ఆ. 

(రక అతనిపనిందిర్చ రాజ్య, ద్వితీయము నిను6 జేరు నెట్టి వెజవున నేనన్' 

శీ తిప్రుల కరిజయ ముధనో, న్న తియు6 ఒంజూ నీలిరక్ష ణము ధర్మంబుల్. 12 3%. ఆ. 

“ఏక, అన్యాయంబున దుస్ఫవ్కా మన్యుం డగు పబలరి ఫుని మడియించిన ధ 
రా ri జ య | డూ 90 ర్మన్యక్కృాతి కగుని3; కా త సన్యాయంబుగ 6 బృజాళ నంరకీ పక్ ””36.5 ఆ, 

అని నానిని జంపవలయు నని బోధించినను వినక, 

షు 7 
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5 శో ల్ సం ఆ “క ఫరలోకసుఖము శాక్ష(త, నురయ మహా రాజ్య సౌఖ్య మల్చాసెహన 

పరిభోగ్యం విందులకె ,దురికము కావించి తొలంసమునె పరముససన 49.8 ఆ 

(కక బదా౦జలి ప్రటుదీనుక ,గుందత 6 దన వుణుగు సొరంగం గూల కడు? 
@ @ “a 

డుదతి పరలూకారన, బుదికి నను కణ్వ వాక్యములు వలసి. 20.9 4, 
థి జి థి 

తనమంత్రుల రీతిని _ బత్యు_త్తరమిచ్చి శేశిధ్వజునికి దర్శన మిచ్చి 

యాత? కడిగిన దానికి ననుకూలముగా సదు థర ముసంగి పంపును, 

ఇట్లు శత్రువు దనచేతం జిక్కినపుడు వానిని క్షవుతోం జూచుటయేగాగ్ష 

మతింత వాని కుపకార 'మొనర్చుట సామాన్యుని లతణమా? ఇతండు 

మహానుభావుడు. వీతేరాగు(డు. ఐహీకముం దసేతు లేనివా(ు, 
మహాజ్ఞాని. ఇతని శీలసంపద మిక్కిలి _న్గవనీయము. 

౨ కేశిధ్యజుండు. 1 

శేశిధ(జు(డు ఖాండిక్యునిపట్ల నుపకారస్త బ్రతీగలవాం ఇ తా 
గ 

నపహారించిన యాతనిరాజ్య మాతని కుమాగున కిచ్చి aT 

డయ్యెను, ఇదియును స్తో త్రార్హ మే. 

ఇ మాలదాసరి. 1౮+ 

మాలదాసరి, మున్ను వామనుండు నివసించిన స్ట గృమమున 

కామడ దూరమం దున్న యొక పల్లెటూరిలో జీవించు వొంము, yd ca యు 

జాతిచేంజండాలు. క్ నను ఫీలసంపదచే నధికు(డు, పరిళున్దాంతే?ః ఒకరు, 

పరమభాగవతో త్రముడు, నిరంతర భగవద్దుణానుసంభాసపురుండు. 
ను తేన బృహ్మరాతసుండు మ్రింగుట కుద్యమించిన పుడు ని ర్భయుంక 

స్వ ప్రాణవ్యయముంగాడ సరకుగానక, 

కయ పీనజన నుజుట యెన్వ డేనొక పాణి, నంతవీలుట ను నొ ంతీగ కుట 

మే లకాదె శిబియమేల్బంతీగా డె నృశ్వర పు దేహమమి సగము(నగొనుట. ౪౪.6 ఆ, 

అని జవాబు "చెప్పెను, తాను రాశునునితో జేసిన హె లా స, 
VJ mi) రము మరలి వచ్చి భత్నీంపుమని తన శరీరమును రక్క_సుని కసం 

ను, పరులకొ అకు. దమచదేహా మర్పించిన శిబి నాగానందనాటక నాయ 
కుండై న జీమూతవాహనుండు, కపోతము, మొదలగు మహనసీయులలో 
నితనింహాూడం జేర్పవలదా? ఇతండు తనకు ప్రాణాపాయముం. దలంచిన 

™ 



li 
వానిశే స్వార్టిత పుణ్యఫలము. గొంత ధారవోసి యు _త్తీర్తునిం జేసె ఇది 
ముజింత ప్రశంసనీయము. 

అమ పాండ్య రాజు, $+ 

వేశ్యాగృహంబునకు( జనుచున్న పాండ్య రాజు పరదేశబ్రాహా 

ుండు చదివిన “వన్గార్ల్షమపా పయ తేతమాసాన్” అను న్లోకమునో 
విన్నతోడనే జాతవై వ రోన్యులా * పరమార్థ చింత లేక యూరక కాలము 

గడపుచున్న తనస్థితీని దలంచుకొనినిశ్వేదమునొంది 'నెంటనే పరత త్త 

నిర్గ గయముకొ ఆకు సభగావింపం బియత్నించె నని కవి వ్రాసియు 
న్నా (డు. ఇంత మహా విభవ సంప తితోం దులందూగుచు నె హిక 

భోగలంపటు డై యున్న వానికి క్లోకశివణ మాతమున విర కీ జనిం 
చి భగవదుపాసనయం డాభిముఖ్యము కలిగ నని చెప్పుట యాశ్చ 
ర్యకరముగా. గానవచ్చును. కాని భగవత్కటాత,మూలముగా. గల్లి 

నచవోం గల్లవచ్చును, 

యామునాచార్యుండు వై ప్తవునిగా నొనర్సిన 3 వపాండ్య రాజు 

భార్య మజియొక సుశీల, ఈమె చాతుర్యము మిక్కిలి కొనియాడ? 
దగినది. లోకములో దంపతు లిరునురు విరుద్ధమ'తా వలంబులు. విరుద్ధ 

వునోవృత్తులు నయిన-వో. బరస్పరానురాగ ముండుట దుర్హ టమ 

ఈమె యటువలెగాక తన భర అపమార్షమం దుంజెనని చింకిల్లుచు, 

నీ, “వింగడం బైనట్టి ముంగిట నెలకొన్న బృందావనికి ముగ్గు బెట్టుదాన 

దశళమినా€ దేకభ క్రముంజేనీ యవలినాయ డోర్చి జాగరముతో నుండునిటు) 

బారసి పోనీదుపెనిదు బాటుటక్క_లు వాడు మత్చుణ్యక థల దోోయు 

"సేమంపుమూ నాళ్లు కామింప దధినాథు మజునాండు కన్నును మనసుదనియ 

తే. నారజఫువ న్నె యబతిసెజ్టకరుగు. గూర్చినరుగుచో నాభిం దుడిచి కవ్వురపునాఖి 

బెట్టు నిట్టులుమద్భ డి క్రి ఫ్రుట్రియును నిచేశునెడభక్తి క్షచెడదుమదిస్టమగుట, 50. 4 అ. 

అను పద్యమునందు.  'జెప్పంబడినట్లు తన నియమములను నెటు 
వేర్చుకొనుచు భ_ర్ష్ర)నునతురా లయి మెలంసుచు రహస్యమందు 
యామునార్యుని వృత్తాంతం బాతని శెజీింగించి యతని రప్పించి మెల్బగ 

రామానుజమతేమునకు( ట్రప్పెను. కవి యీమె పాతివృత్యమును బా 
గుగ వరిం చెను, 



[11 

| కథం [జం 

-ఈ ప్రబంధములొ 6 బ్రథాన స్రతిపాద్యము గోదా విషుచిప్యల 

కథ. గోడాబెవి కధనుబట్ట ““ఆము_క్రమాల్యద "అనియు, విషు 

చిత్తుని కథనుబట్టి విన్షుచి త్రీయమనియు నీగంథమునకు నామద్యయ 
మబ్బీనది. తక్కిన పృ్రబంధములయందు వలె బూరోస్టు తెర సందర్భ 

ములతో ననుస్యూత మయి యవిచ్చిన్న మగు నొక కథ కాదు. సీ 

విస్తు పురాణాంతర్గత ఖాండిక్ష్య కే శిధ జ సంవాదము, వరాహాపురాణస్ల 
య 

ఆ న్ జాలీ జట య. న్ జ్య న జ ॥ 

మాతంగ బహరతుస్పంవాదము, గురుపరంపరా ప్రభావ (3 3 మగల 

ద్రావిడమత, గంధము) గతమయిన యామునాచార్య చరిగ మునను 
నీమూూ6డు కథలకు. బధాన కథతో నెంతమాత్యము సంబంధము 'బేక్ష 

పోయినను కవి యొకరీతి సందర్భమును గల్పించి ప్రబంధ నృతిపాద్య 
మగు ముఖ్యకథతో నతిశెను. వీనిలో మొదటికథయగు ఫాండీక్య 
కేశిధ్యజ సంవాదమందుం గవి మార్చు లొనర్పకపోయినను కొస 
"రెండు కథలలో దనయిచ్చకు వచ్చినటులు వూర్చి మేమే ప్రకరణ 
ములయం 'దెట్లు వ్యాయవలయునో అ ట్గాయాయి గృాకరణములందు 

రసౌచిత్యమును 'ఛావాచిత్యమును, గనంబఅచి తనకు సర్వతం లో ముల 
యందున్న నిరంకుశ జ్ఞానమును బ్ర కాళింపంజేసినాండు, అఆయాయికగల 

యొక్క మార్పులను నే నివ్యాసముయొక్క_ మొదట'నే జూవితిని. కవ 
ప్ర)బంథికరించిన యిక్కుథ కేవలము మతవివమయగ్ల మయినది. వేదాంత 

మత సిద్దాంతమునందు. బరిచయము లేనివారి గీక్రథా సందర్భమంత్ర 
గా రుచింపదని నాయభిప్రాయము. చదువురాని విష్ణుచిత్తుని పండిత 
సభలో 7లికపించుట, అమనువ్యు సంభూత యయిన కన్యకను. బెంగ 
యాడుట మొదలగునవి లోకాతిగములయిన ట్రవక ర్మలు. క్ట బా 
నిలో విశ్వాసము లేనివా రీప్రబంధ ప్ర తీపాద్యాంశముయొక్క మస 
ములను గ్రహింపం జాలరు. 

౨ ప్రబంధ్యశెలి గుణములు, దోవములు. కః 
ఆంధ్భవాజ యములో నింతపాఢపిబంధ మిదియ "గాని 

మవేదియు లేదు. వ్యంగ్య ప్రధానమయిన ఉట _త్తీమకావ్యము. దీనిలో 
నంగముగా శృంగా రాదిరసము లనుప్రవిష్టము లయియున్నను ప్రథాన 

"ల 
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రసము శాంతరసాంతర్భూత భ_క్రరసము. కవనపాకము పృచుర 

ముగా నారికేళ పాకము. అచ్చటచ్చట డ్రాయా పాకన్ఫురణముగల పద్య 

ములును విరళముగాం గన్నట్టుచున్న వి. ఇంద లికల్పనలు వర్షనలు నత్య 
ద్భుతములు, నపూర్వములు, అన్యకవి సజాతీయ కల్పనలు వెదకినను 
గానరావు. శైలి ఓజోగుణ భూయిస్టము, ఓజస్పనంగా దీర్భ సమాసము 

లను గలిగియుండుట. ఓజోగుణలతెణమును గుజీించి ఆచార్యదండి 

కావ్యాదర్శమం దిట్లని జెప్పియున్నా (డు. 

ఓం “ఓజస్పమాసభూయ స్త్వ 'మేతద్దద్యస్యజీవితమ్, పటే ఒ ప్య 

దావీణాత్యానా మీదమేకం పరాయణమ్. తద్దుభూణాం లఘూనాంచ 

'బాహుళ్యాల్పత్వమిశ) ౭9, ఉచ్చావచపి కారం త్ర దశ్యేమాఖ్యాయి 

కాదిషు. ఇతి పద్యేపి పౌరస్తా్య బభ్నంతోోజస్విసీర్షిరః, అన్వేత్వనాకు 
లం హృద్య మిచ్చంతోోజోేగి రాంయ థా.” 1-80, 81, 88. 

(ఓజస్పనంగా సమాసప్రాచుర్యము. ఇది గద్యమునకు బ్రధానము, 

గాడరీతి నవలంబించుకవులు పద్యమునందుంగూడం దీని నుపయోగిం 
తురు. హర్ష చరిత్రా, ద్యాఖ్యాయిక లయం దిది బాహుళ్యాల్పత్వ విళి 

ప్రములయిన గురు లఘు వర ర్రములయొక్క. పరస్పర సంమేళనము వలన 

ననేకప్రకారములుగా వాయంబడుచున్న ది. "కాని, మటణికొందటు దీర 

సమాన 'మష్పుడును కీఘా9ర్థ ప్ర పతీతికి భంజకముకానున, తాము రబీం 

చు సమాసములను నాతిదీర్హ ములుగాను, అనుద్ధ త వర్షే వీతములుగాను, 

సహృదయ మునోరంజకముగాను వాయుదురు. ) 

మొదట 'జెప్పంబడిన ఓచవోలతుణ మో కవి పద్యములయందు 

బూర్జ్యముగా బక్టీనది. 

ఉదాపారణమువ--ా 

. ళాంవె నె పను డద్ధయో జనజటా భాటోర్థళా భో పళా 

ఖాంచరషూట చరన్మఘే|త్రీయ దవీ యగేషికోద్య చ్చదో 

వంచత్మీ టక! తృ సంచ్చలన లిసా సా దతా ధ్వన్యని 

సృంచారా త్రివాహాఫ ఫలోపమఫలస్బాయద్వ టకు జము న్, 15. 6, అ, 
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కవిత్వసరణి వెదర్భ్శమార్గము _ గౌడమాగ్గి మని రెండు 

విధములు, వానిలో ప్రసాదము సుకుమూరత, అ్యవ్యు; ఉదార 

తము మొదలగు గుణములతో? గూడినది నైదర్భమార్గము. దీనికి 

విపర్వ్ణయ మయినది గోడమార్లము, 

ర గ జన 0 జం ల టో న వ ఎమా౦విపర్యయః వ్రాయో దృశ్య లే గాడవ_్ట్యైని, సట 
(ne 

స్పృష్ట శై థిల్య మల్పప్రాణావరో త్తరమ్, అనుపోసధియా గా 

స్పదివ్షం బన్గగారవాత్ గ అనుపా9సము మొదలగు శ బాలం శారములు 
00 

దీనిలో గాన రాకున్నను, బంధ గాఢత్వ్వమును బట్టిచూడ (గా నివా 

సిన లతుణముగల గాడరీతి నవలంబించె నని నిస్పంశయముగ. ట్స 

వచ్చును. ప్రసాదమాధుర్యాది గుణములతోం గాడిన పద్యుములును 
కాదాచిత్క్మముగా. గానవచ్చు చున్నని, 

ఊఉ, ఎక్కడి రాజ్యవై భవము లెక్క_డి భోగము లేటినంభఫిమం 

క్క_ట బుద్నుదపితిము మెన శరీరము నని వ్ర బక్క_ట బుద్చు ప్ర వై ర నని మోత ఫ్రం 

జక్కి. గణింపకుంటి యుగనంధుల నిల్సియు( గాలుషేతి బట్ 

(దొక్కు_ల నమను_పభృతులుం దుద రూపజకుండ "నేర్చి డీ, in, జ, ఆ, 

వసుచరిత్ర కారునికివలె శవ, యమ కానుస్రాసాదిశ గ్గ ఎంకాం 
ములయం దీక్రవి కిష్టమున్నట్లు కానరాదు. అక్భాలంకొరము ౧) గం 
నుపము ఉతక్సేత్క,ు అతిశయో క్ల, రూపకము, సస గ్ అః; 
హ్నులి, అర్థాంతరన్యాసము, పరిసంఖ్య మొదలగువానిని నివ 
ముగా వాిసియున్నా (డు. ఇందు. బృ యోగింపంబడిన సంస్క 
ములుగాని ఆంధిపడములుగాని సంస్కృత భాషలోని 
కావ్యనాటకాదులయందును, 

్రగోపుద 

యీ 'నంపూ 
న్ా. షో ళీ తెలుంగు ప్రబంధ ములయందును గను 

రాను. అట్టి శబ్దముల పట్టిక నొక్రడాని సీకోండ బొందు 
యున్నాను, 

వ జాచి 
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సంస్కృృతేశ బ్దముల పట్టిక, 

1వు త్తి, మతల్లి కారూపాంతర 

పాదూవావా 

క స్థల 

మణిధనువు 
కలంబ 

శృృంగాటక 

8 ఘర్మగవి 

9 రూట 

10 కుథ 

11 కర్పుర 

12 ఘుణ 

18 కతక 

14 అయనిప్ప 

15 పూడబ 

16 భాండాలిక 

గ పర్ణనీ 

18 దివా! ర్తి 

19 పవ 

20 చండాతక 

21 కర్కంరీ 

22 కట 

౨౮ వారవాణ 

24 ఖురళీ 

25 మండ 

26 భుకుంస 

27 శృంగిబేర 

వీరీ వళతు, 
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హల్లు సక [ము. 

29 వె జనన 

ర్0 కృకలాస 
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వలి ఉంభిత 

లేకి సామి 
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49 వరకి 
థి 

50 వధన 
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లి అగ ప్ని 

54 వితీరి 
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థి 

61 తృణతా, ఇత్యాదులు 

 అతలనానాళనిమాననావాానానాణనాన ధాన డి 

ళా 
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క 
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26 దివెదారికొొము 

27 లాపరా ” 

25 మరులుదిగ 

29 కాడుపడి 

80 పొటను 
కీ1 ఉరు 

లలి ఎరను 

రిని త్రాడ్డూరికకోన్ 
లి కొంగచవాలు 

లీక మలకవాలు 

లీ6 గనపరాకులు 
'లీ7 ఒరుదలకాడు 
తరి సరపణి 
89 గెరవ్రంచుట 
40 పాగడము 

41 దుసికిలుట 

42 పెరంజు 

4కి తెండి 
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అనేక నిఘంటున్యాకరణ సవాకారముచే నిభాఢ మగు సంస్కృతే 
భాపూ పాండిత్యము గలవారికి? గాని సామాన్య జ్ఞానముగలవారికిగాని 

వర్లనలతోను Xల్పనలతోను గూడుకొన్న పద్యములు దు పైయములు, 

వ 
క థా భాగమును చెలుపు పద్యములు గొన్ని సామాన్య జ్ఞానముగలవారి 
కర్భమగును. మహాకావ్యమున కవేవ్సీతము లయిన పురచాతుర్వ ర్య 

ర్ం రాజ బుతు వివాహాదివర్ష న లిందులో నున్న వి. గీ) వవర్దాశరద్వసంతము 
లిందులో వర్ణింపబడినవి. ఇన్ని బుతువులు మటి యేప్రబంధమందును 

వర్షింపంబడి యుండలేదు. చంద సూరో్యోదయాదివర్ష నలు లేవు, అయ్యల 
లో దం 

రాజు రామభద్ర కవి రామాభ్యుదయమందును, పింగళలిసూరన రాఘవ 
పాండపియమందును, పుష్పగిరి తిమ్మన సమిరకుమూరవిజయమందును, 

తక్కు కవులు తక్కు ప్రబంధ ములందును బుతువర్లన జేసిరిగాని, యిట్ట 
యత్యద్భుత కల్పన "లందును గానరావు,. కల్పనలయందును సంస్కృతే 

భాపూపా)చుర్వమందును దాదాపుగా దీనికి సరివచ్చునది చంది కాపరి 
ఇయ మొక్కటియే యని యూహీంవద'. 

దీనిలో ద్వివిధ మగు శౌ లి గానవచ్చుచున్న ది. వర్ణనలో నుప 
యోాగింపంబడిన బంధ కార్కశ్యముగల వేలి యొకటి; ఉదాహరణము, 

“శా, తారుణ్యాతిగ చూత నూత్న ఫ లయు క్తైలా భి నారస్వన 
చి 9 స "అల్ల మ రాం ధభూపీతేశుప్యదంబున్ఫా తమా త్స గ్రచ్చేద పాకోద్దతో 

భారంప్రుంగన రార్చుభో గు లకు సంధ్యా వేళలం గళికౌం 

తా రాభ్యంతర వాలుకౌస్తిత హిమాంతర్నారికేళాంబువుల్.” 

68. 2. ఆ. ఇత్యాదికము, 

సృకరణానుకూల సౌలభ్యముగలదియయి రసవంతమయి కథా 
భాగమును చెల్పునపుడు కవిచే నుపయోగింపంబడునది మజతీయొకటి. 

దీని కీ దిగువవాసిన పద్యములే సాత్నీ, 

“ద, గగనము నీరుబుగ్గకెనగా జడినట్టిననాళ్లు భార్యక' 

న్నొగసారకగుండ నారి కెశ పుం బొటీయల్లన్రలించి పండన 

య్య? పలముంచి పెట్టు గలమౌొన్న ము నొ ల్సిన పప్పు నాలుగో 

న్చూగిపినహూరలం న్యడియము ల్వరుగు ల్పెరుగున్ ఘ్ఫృతేఫ్థుణిన్ ,”' 80. 1. ఆ, 

«8 
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“ము గృహ నమ్మార్షనమో జా హర ణమో శృ౦ంగాగపల్యంకికా 

వహానంబో ననమాలి కెకరణమో వాల్ల భ్య లభ్యధ్వజ 

(గహణంబో వ్యజ నాతష్మతధృతియో (పాగ పిశా గప భూ 

న్ఫ హరీ వాదములేల తేశె యితరుల్ నీలీలకం చా తముల్ ఎ” bl. 2, %, 

4 

కంకంటిపా పరాజు మొదలగువారి కవనము సంస్క్భృతీళ బబహుళముగా 

నున్నదిగానియా గృంథకర్థవలె నింత గాఢసంస్థృతము నెవ్వరునువాడుక 
చేయలేదు. ఈయంశమున కీ ప్రబంధమంతేయు నుదాహారణవముయి 

యుండినను నొకటి రెండు పద్యముల నిచట గనంబజఅ చుచున్నా (తను, 

రామరాజభూషణుడు, కాకనూనిమూ ర్చి, సుష్పగిరిటి పస; 

6 డ్ర్ టో రి వక oy ary వ గ . స శ గు, స్యంద నస్థితే విడాజఃక్న శ్ర ఫ్ర జొర క్భజ్జం షూనురుద్దరు జ్ఞా క్క. ణము న 

త్రేక్ర ce జ Fa "5 m థ్ er Met (క వ్యాశిరా జ్ఞా తకనవ సృ గ్లాహానస్ఫు టళల్య హా వ్యభు కూ స్కీం ములు 

వ తక ముహు సా x యోధవర్ణితే వృత్సుటో శ్రాంత నిజపాతీసాలాళ్మకృత ముహు సాగ) పనే ములు 

పతితో గరకః కబంధభారభ్ళ శారి భుళ్న భోగ ఫణీం ద MEET తిములు 

0 క 1 సి శి బ్లో (గ క శే, (శాంతే ర థ్యనిరంతరచ్చాయదములు, దిన్య తా నక కాయ్ స్పంరతెము లు 

కలుపము లడంచు శాత లంకౌఫ్ర రాంగ ,శాంబరచరత్క_లంబకి దంబకి ములు. 

క అద్ధా వాగ్న్వి బుథ మ్ముహో న చన కవ్యాహార మౌహానచి 

ని తం కలిరితి | లీసూ కి విదాంనం స్ఫిద్ధమ్మ్మాః కృతతాంగతేః క్ బిరితి (సూ క్రి విది నూ 

ది Fi wn లొ , 
మద్ద ద్ధ్దక్యమశగా లయం రా కుథయామిల్లే ంనదక్కి_.న్న గర 

రం గ 2 చ అ Moat ప శం H మ్మద్ధర (గణి గెల్బ్చుటుక్సే నమునంద య్య న్న భమ్ముంతీ యున్ . fh. hh కి, 

“మ, చని కాంచె న్విరజా భిథాంతేర వపుసృహా్య్యే ద్భ వాతీరనం 
దనవాటివలయ [దుమూవళి దళాంతర్ల ఏక పాపాళిభం 

దా; 
జనణా౦పేయ సుమాయవమాన విషమన్వ రాన్ఫతి వాత గ 

శిరి 

శి నభసృక్ళిఖరాళి దీపకళికా క ౦గ౦బు (శీగంగమున్ .”” Yl. 0 4, 

ఈ ప్రబంధకర్త న్యాయవై శమికములందును, పూగో గర 
మామాంసలయందును, సాంఖ్యయోగ తంత్రములయందుు, నిరంగుశ 
పాండిత్యము గలవా డని బుజువుచేయుట క్షీ ప్రబంధ మే నిదర్శన మని 
యిదివజు కే వ్రాసియున్నా (డను. 

“తే... ఎండి రవింజేర మూ (డవయె శస (జక 
లేరణిధరణిం (బమోద సంధాయిగా డె.) 17. de టి, 
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చ చం దబలంబుగల్లి మలయం౦ప్రం గమ్మలే గాడ్సు చే 

గున నేతెంచు లతాంతచాణునకు సూర్యుండు న్మహిం(గొ త్తగా 

ననుకూలించె,..... 09 101. 5. ఆ. 

Se మ్రైనిన్రాసిన వాక్య ములంబట్టి యాలోచింపయగా నితనికి 

జ్యోతిశ్ళాన్ర్ర మందులా ద బ్రా ఏీణ్య మున్న ట్టు కన్సట్టు చున్నది. 

ఈక ని యిట్టిసర్వ తం తృస్వతంత్రు డి నను గృంథమం దచ్చ 

టచ్చట: గొన్ని స్ట సలితముల నొనరించుట కెద్దియు నుషప త్తి కానరాదు, 
లం సే “మాదో దీవో"తా మవీ ” అను న్యాయ “మున్న దికదా ! ఇందుకిరణ 

సందోవామందు డిందుకందువలె గుణబాహుళ్యమందు దోప లేశ 

మున్న నడ౦గిపోవును, వతా దృశాల్పదోషము లిట్టి యు త్తమకావ్వ 
శోభకు భంజకములు గా నేరవు. 

పాండ్యరాజు సభలో విమ్తుచిత్తుండు విపతులను జయించుటకు 
చేసిన ఉప పన్యాసములో, 

“సీ జగ నుద్గతికిని బీజము (సథాన మన నీక్ష త్యాదివీశు నళబ్దవాది, 
బొరి నీశుం జేనన పోగమాాలేశ్యాన్యదావ్బాతి స్ఫూర్హి వూయావివాది. 

3 

ఇచట "రండవపాదములో | భోగమాత్ర, సామ్యలింగాచ్చ”” 
(4 అ. 4 పా. 2[ సూ అను సూ త్రమువేత, సూయావాది ననలా 
న'ద (తుని ఖండించె నని కవి చెప్పుచున్నాడు. ఈసూ త్రము రామా 
నుజ బృవాసూ గో భావ్యములో జగ ద్వ్యాపార వర్థాధికరణములోనిది. 

అ యధికరణముయొక్క. తాత్పర్య మేమనంగా, "ము  క్లినొందిన జీవుని 
సశ్యరునికివలె జగత్స్యృషస్ట్యాది వ్యాపారముల నొనరించుటకు శ క్షికలదా 

లేడా యని శంకించుకొని *““ఈశ్వరుని కొ శ్రీని శే జగత్సృష్ట్యాదులను 

జేయుటకు శోక్రలదుగాని, అట్టిపనులలో ము క _కృజీవుని కెంతమా త్రము 

వంతులేదని _సీజ్ఞ' "ంతీక్షరించిరి. కభోగమాత్ర సామ్యలింగాచ్చ”” 4 అను 

ఛూ గ మువీ వనివెప్పంబడేన యర్థ మే బలపపుపంబడీనది. ఎట్లన; ముక్తు 
టో 

నికీ ద్రవాలు యాథా త్మ్యానుభవరూప భోగమండి బ్రహసామ్యముగాని 

యితరమందు (హ్మనామ్యుము లేదు. కావున, జగత్స్భృష్టా బ్రదులతో ము 

కని కవసరము దని ని యర్థము. కావున నీయ ధికరణము జగత్సృష్ట్యాది 
ననన 

# 
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వ్యాపారములయందు ము కుని శెంతమా సము సంబంధము ల
ేనని తేలి 

యం-చేయుటకు. బుట్టనదిగాని “జీవం కీఫోరునికంు భిన్ను డి” అను 

సంశమును సాధించుటకై. ప్రవ రిప నది కాదు. బీన * ద్రస్టూల్నకే క్యము 

సిద్దింపదు. “శన్రండువేజు, , బన వేటు” అను సంగతెని సమ ౦చు సూ 

కదంబము ప్రథమాధ్యాయ ప్రథమపాద ద్వితీయ పాదములలో. 2 బతి 

పాదింపంబడెను. ఎట్లన ; అనందమ యో 2భ్యాసాత్ [118 

తె త్తిరీయక శ్రుతియందు కత్రగుణితో. శరముగా నొ నొన్భ." గ్ 

వ్రయలుడన పస రతిశయానరపము జీవునికి సంభవింపదు 7 గాన్రన 1 గాలిలో 

నానందమయశబ్దముచే. జె 'జెప్పంబడినవాండు జీ జీవ్రనిక ౦"టు భిన్ను “జన 

ఈశ(రు(డు. 

2 త ద్దేతువ్యపదేశాచ్చ. I. 11. 15 

ఈశ్వరుం డానందహేతు వని శ్రుతి చెప్పుటచే ఓవ్రనికం"ు 

భిన్ను (డు. ॥ 

8. నేతరోఒనుపప లః. 1. 1. 17. బవుభననసంకల్ప సర్వ్మత్వ 
సర్వశ క్రి త్వాదులు జీవుని కుపపన్నములు కాన్స గనుక చీవ్రనికంళు 

సీశ(రు(డు వేటు, 

ఓ కర్కకర్త వ్యప బే శాచ్చ. 1వ 4. 

ఈణ్వరుం డుహన్యుం డగుటచేం గర యనియు, జీవుండుపాసించు 

వాండగుటచేం గ ్ రరయనియు శ్రుతి ఇప్పుటెవే జీవేశ్వరులు భీన్ను లు, 

ఇత్యాది జీవేశ్వర ఛేదసాధక సూూగ్రగణము మారా 

మతఖండనవమందు గవివ్రాసినచో ఇభాోగుగ నుండు నని యా'హిాం చెద, 

ఈ విష్షుచిత్తుండు శీ నివ్ణుపురాణమునకు వ్యాఖ్యానము 'జీసి 

నట్టు కవి వ్రాసి యున్నా (డొ, ఇదియు భాగింతిమాలకో మీ, విషు 
పురాణవ్యాఖ్యాత యగు విన్షుచిత్తు(డు వేటు. ఇతండు రామానుజుల 

వారి శిష్యుండు. ఆవార్యాజ్ఞవే సీపు రాణమునకు వ్యాఖాః నము వాయు 
చున్నా నని వ్యాఖ్యాన ప్ర పృథమశ్లో కమం'దె ప్రతిజ్ఞ క్ష చేసియున్నాండు. 

66 నే ఆల సతీబరున్న మనుజుంణు యనుట 

ద్య్యాపరం బిన్న 6 గూర్చున్న వాడు (లేత 



xi 

యుల్లితు (డు యాయిమరి కృతయుగమటన్న 

నముచి దమనో క్రి బు గ్నాోవా్మాణమున వినవె. ”” 

[7 వంచికా కి అధ్యాయము. 

““కలిశ్ళయానో భవతి సంజిహోనస్తు ద్వాపరః, ఉ్తివ్టం స్తే, 
'తాభవతికృతం సమ్సద్య లేచరమ్””, ఐతరేయ బాహ్మణము, 7 పం 
చిక్క 8 అధ్యాయము. 

ఈ కవిమార్గము తక్కిన కన్రలమార్గమువలె గాక కొన్ని వివ 
యములందు కేవల వినజాతీయ ముగం గానవచ్చుచున్నది. 

1, కొన్ని వోట్ల సంస్కృతమునందువలె ఏీశెషణములకు లింగ 

వచనాదులయందు వి శేవ్యనిఘ్నత కానంబడుచున్న ది, 

ళ్ సు, అయ యుపి దాక్ళతి క రాగన గాంచలవాంతవారి థా 

'రాయుతే నందకాంత ఫలకెవళి బింబితయె ,...” 20. 4. అ, 

ఇచట "" అకృతిశబ్దము” (క్రిన్నంతే మగుటవే స్త్రీలింగము 
గావున దాని విశేషణ మగు “బింబిత” యనునది గూడ _న్తీలింగ 
రూపములో నుంపంబడెను. 

గ 

ఈ ..సాట్స్వ్యికపు మనోగలి యొయ్యదిగలకు డాని 

బ9హాన్చైనంబంధినిగ జేయు పెఢథిసూ వె...” 74. 8. ఆ. 

“నచితే కుధాకర్భురలగు కరివర కరేణుకంధరలన్”” 

ఇట్టవి మజికొన్ని ప్ర విషయమున కుదాహరణములు. 

2. కొన్ని స్థలములయందు సంస్కృతేజాతీయమును (Sanskrit 
1610౧0) కలదు. 

“య... ఈగువిర్యుద్దీపకోలికలుమి సిన భూమస్సురణ ...... 27 188. 4 ఆ 
తం 

ct ఖు “0 rb న్ Cal (ఇ లీ జ 

00. చిర నాంళతొాది కోణ 9 పా J / వచట నిష్ట వే వృ వ్య న యమ్, 

అకినుందర మన్య గృ గా)మ్యక మ్యూం విగాహ తే” అను ఆచార్య దండి 

వచనానురోధముగా. గవి “ఉమిసిన” అను శబ్దమును, నిష్ట్ర్యూతశ భ్రార్థ 
మందు గౌణన్ఫ తలో (Mctaphorical sense) బ)యోగించెను. ట్ 

త. మటికొన్ని తావులయందు ద్రావిడజాతీయము. (Tamil 

idiom), 
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ఓక, 4, మోరు నాకనుర క్త ల్పరికించి పదింబదిగానగి యుండు వది చెద్దినేలు 

_్రార్లించుటకున్,” గగ, 3. అ. 

ఆజా మీ 

పతాగ"అనంగా, పది-పదిగా పదిలోనొక్కటియు దక్కువ గాకుండ- 

సరిగా అని తాత్పర్యము. 

; 
Ware EN ళ4 wi MY 

ఇందులో, పదింబదిగా ”” అనునది దా విడములో AUT 

YY అచ లో 4. § న్ని చోట్ల ద్రా విడశబ్ద ప్రయోగము. 

(1) “ఎండ గాలి పనితాశుం జూడంగా (పొహ్లఘున్ .”” 7, Ue “ఆ, 
భం 

ఇచట “పసి” అఆశలి. 

ఏ6. వెండ్ యేజంగ మె త్తిన 'వెజుగు పడును.” ౯. 
ను. 

ష్ 
ఇ” 

—— —— 

ఎ తిన=స్తుతించిన, (దావిడము “ఎతు=సుతిం చు. 
= అలి ఎవి అనాటి 

(8) (6 భ క్లి(దోవకు సాధ్వి పదిక్ర రంబులు వెట్టి కొటన పొారివిగొం గాయగ ముకు, 4 బి? 
రు 

ఇచట విళంగాయ = నెలగకాయ, [07.2 అ 

(4) ఈ, , , కొడు మోర) ంత పెన్టికునడిం గని రాఖగ రాజుమూస్తునన .*ి lu, bw, 

పెన్దిరువడి=- పెరియ తిరువడి, పెద్ద శీపాదమని య్యాము ఇది 
గరుడునికి ద్రా, విడ-వై న్తవమతే పరిభాహానావముము, గరుడుండు భోగ వంతు 

నికి పాదస్థానియు(డు, 

(6 .- . ఉద్దాన సిత ప్రనూప్లవగి దైన్యరుత స్ట రఃణాంగపోతని. తొ మయ నడ 

లంబెలని తా పమునేయందొడం గ నింఉకని".”” M7. గి ఈ, 

ఇచట సంధ్యాసమయము విరహిణుల కుట్టిపక్ల మను న౦శము 
చెప్పంబడినది. ఇది ద్రావిడ కవిసమయ సిద్ధముగాని సంస్కృృతక్షవి 
సమయ సిద్ధము కాదు, 

ఈక విపుంగ నుండు గూర్చి నసంధులును, భఖ యోగించిన త ౭న 
గములును, కొంతమట్టుకు లమణా వేతీములయి గౌననచ్చు చున్నవి. 

వే 
eg 

ళు a క న » అ జి 1. త. నింగిటుతిశంకుకి తేన మూతీంగ వాటు యరయ్యు నిక నుడ AMD. Hy, es 

నింగి. ఇటు-ఇ కారమునకు సంధి. 
లకర రా, | ip. re 2, + నిట్టతాడునింటతీఐరమింో చా ముసలియయు్యు ఢా బీసీ టగ్ ఫి, ర్ రకం 
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తత్ప్సమము లం దకారసంధులు, 

కి, ఈ ...పోల్చెడని కడంక దంచెనప్రుజేతులు గంగనుకౌణె దూరా...” 

గంగ + అనుకాసె, [9. 2. అ. 

4. “6, _వడంకు ట్శెక చెష్టుడి7 సక్షము పతులుజూనువుల్ చొోొరన్ *118. 4. ఆ, 

చేష్ట ఉడి7. 

రో + ఈ బక్క_౦ దబు ( జూడరయ్య సభవా రీరంగభ ర్రంచు దునఖా బాళిం 

బడి.” 105. 6, &, 

శ్రీరంగభ ర్త. అంచు. 
6. నీ (గక ను నేగి జెప్పలాోో దయమోరవినిచీర జించిచ్చువా3 దీవించువానము”” 

చించి + ఇచ్చు క్య్వాన్టక సంధి. 

74 6 = = నీదుకజుకుట్లందీన ద స్తాల కౌం తా రాంతర్న్యృకపాలకుంద. ..) 25, 6, ఆ. 
a) 0 

అంది -- -ఈన్ - కా్టశ్ఞత్తునకు సంధి. [85. 6. ఆ. 

gpg, కొంగ వాల్నరుక అ౦గుము ల బట్టుక జబ్బల ౦టినటిడ వెజు నరయువారు .,”? 
న రు బై 

పట్టుకొని యనుటకు పట్టుక, (వారు... 55. 6. ఆ. 
న్ ర 

9. (6 +=. తేలయబడ్డో గుదియ 'చెబ్బల బాతేవు నియిడి యం౦బలీ గంజిండ్ల నడుగు 

| 

గంజి ఇండ్ల న్. 

10. “ .==ఫుట్టున్నీ గద దీని నానొదవి యో ఫు ణ్యాత్మ యొట్లంటీవే”” 54. 6. ఆ. 
ర గ. న 

పుట్టున్ + శగాద=పుట్టునీగాద అని యుండవలయును. 
రు 

మజీకొన్ని చిత్రమయిన ప్రయోగములు గలవు. 

| ఇంక “ఆంభాకుచూచి...”” 89. 3. ఆ. 
గా ఈం 

4 (6 . _ .చలిందజూతటవీ తి ణున చీటికి,” 28, 4. ఆ, 

ళం కాన ? వాత సుటనల బారు.” 8“ కశ్తాన కూర్చువాత్ నుట్టనల 
తాతా 

కఈకవికి గుగూటశేబ్దమును (సమూహావాచి) దజుచుగా వాడుక 

చేయు సలవాటు గలిగియున్నది. 
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ud $6 టు ణే ప నా గాం by s< gr గహ ఇ mn 1 ణే ETI ధో ము "ఆ త్ర దద ందుగాగమిళ చా (సా గుగ్భ నీ కరక అల తో ె xy 

అంచు,” 
192. 1a (ous 

ఈపద్యముయొక్క_ పృథమపాదమందలి యతి విచారణీయము, 
వ్యాఖ్యాత “ప్రా” అనుచోట “ఆజ్” ఉపేషమువేసి యతి 
నిరపింప వలయు నని వాసి యున్నాడు. ఉపసక్ల లనియు గతు 
లనియు నుపసర్లలకు రెండు వేర్లు.“ ఉపసర్ధాః క్రియా యో?” |. 4, 59. 
“గతిశ్ల l. 4. 60. పు పరా, ఆజ్, అవ్కీ అధి మొదలగునవి 
ఆపసర్లలనియు; ఊరీ, ఉరరీ, అంగీ, వ్రాదు¥ ఆవిః, తిర! మొదలగునవి 
గతు లనియు వాడుక. ఇచట “ప్రాదు?”? అనునది వ్య స్థపదముగాని 
సమ _స్పపదము కాదు. అందుచే ప్రి అను దానిస “ఆజ్” నుపగ్గౌ 
పముచేయుట కవకాళము లేదు, ఇందులకు అప్పకవి. తే.గీ. అంధిము 
నకు చేరని పరాజపులు (పరా+ఆజ్ +అవీ మూడు, గాక తక్కిన 
యుపసర్ల్షకముల తలల, స్వరము లతికినవాని కన(లననిలుచు, నచ్చయిన 
హల్ల యిన. 'బాదియతి యనంగ,” 182 వ. 184 ఫట. 

=|. యామునాచార్యుండు కుమారుని కుప బేళించిన రని, [కామం 

ఈ నీతినింబట్టి విమర్శింపంగా రాజ్య పాలనానుభవమందుంబండిన 
బుద్ధిగల రాజన్యుం జిట్టు వాాయంగలుగునుగాని, కేవలగ౦ంఛాధ్యయ 
నమువలన సీతిళాస్త్రమందు. 'బాండిత్యము సంపాదించిన బ్రాహ్మణ 
పండితు. డిట్లువన్రాయంజాలం డనియు, దీనిచే నీగంథక' ర రాజ్య పాల 
నవమం దారి తేరిన త త్తి )యుం డనియు నిస్సంశయముగా, చెప్పవచ్చును. 

=| అులం౦కార విమర్శ. Nn 

ఈప్పబంధమందు గవి ఉపమ, ఉ ల్పేవ్స, రూపకము, అతి 
శయో_క్టి సహగోక్షి, అర్థా_న్తరన్యాసము స్వభావో న పరిసంఖ్య 
మొదలగు నలంకారములను వాడుకచేసియున్నా (డు, 

|. ఉపమ. |. 
క త్తే, సామర దిదృతుఖస్థరత :పిళా చ, ఫు" జమహిభుక్సత త పభంజనములు 

సోక వెలి? ఆంగ ల్లౌనకూర్చ వాళ్ళ ఫఘట్టనల వాలు పెనుపొ లకట్టుపో CRU 
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స కళ్ల ములో(బోసిన ధాన్య రాశి జేటలచే విసషరంగాం గట్లగింజ 

నిలిచి ఛాన్యపుపాల్లు. ప్ర కెగిరి పోయినట్లు స్వామిని సేవించుటచే వచ్చిన 

“జీవతఎతోం గలసీన రతు విశా చసంభు ములు గరుడుని పతు+నిల 

ముచే* దూలిపోయి రని తొత్సర్టము. కాళిదాసుని యుపమవలె 

సియుపమ యొంతే సౌస్ట్రనము గలిగియున్న దో ఎంతసమయోా చితముగా 

నున్నవో చి_శ్గగిం వుడు, ఇట్ల వనేకములు గలవు. గ౦ంథవి_స్తరఖీతిచే 
ప్రాయం జూటను, 

న, ముగు వనన్స్మ చేసికొని ముల్లి డి గుద్దట వెండి చేని మె 

_్రేనకయి వేరు వెల్ల కియు( (ద వ్వెశుకర్ష సనట్లు క తుతో 

సెన సీ యరదిమెన నుర్గ బల మె కొ నియెన నిజాత్మచింత లే 

క నగ వంజేని లోనమరి కంటకనోధన జేయు టొప్పగున్. 219, 4. ఈ 

ఇదియు నట్లిదియే, 

స్వభావోక్తి, 

మనపూర్వక వులు గోరంతను కొండంత చేసి యు కే వాతి 

స యూ వ్ సత్య 5 కే నగి ంచుట దప్ప యథా నస్థిత్ వస్తువర్శ నచే 

వా స్థవమును దెప్పి జననము మువోరంజన మొనర్సుట కలీవాటుపడినవారు 

కారని యిస్పటి మునువదియ వ శ తొబ్బమునందలి యాం గైయకావ్య 

రసభావనాపరిపక్వ్పహృదయా లగు మనవారు కొందణాశ్న వించుచు 

న్నారు. ప్త యా శ్రీ .పణకు: చాత్ర లయినవా రస స్యళ్చాాచీన కవు 

లలో? నొందు చేకపోశేదు. ఉన్నరు కాని, తిక్కన, క)నాథు(డు 

సూరనార్యుండు మొదలగు కతిపయ కవిళిరోవుణులు సకలజనమనో 

భద కరముబంయిన స స్వభావో ప్రి స్టలంకృృత సూక్తులను మెండుగ వ్రాసి 

యున్నారు. ౫ వికూడ నట్టవాండె, ఇందుల కుదాహారణముగా 

“వా విడాంగ నలు కొలశులలో స్నానముచేసి దివ్వప)బంధము నను 

సంధించుచు. నభిేకజలపూర్మ ఘటములః గటిప్ర చశములయందు 

ఘటించి ఇ“ క టలలోనడినెది” రని వర్శించిన పద్య “సంత సొగసైన 

స్వభావోసయో చూడు(డు. 

ము, భా భుట్రూబూంయుణము ల్ఫ కం దడబడణా జకొదోయి లేంగొనుే క్ష 

కరుదప్ప నృసపొ డి పొగడ స్తు సాదంభాప్పం జెంగల్యడి 

wr: 



Txvi 

గియ నీరచుంతే మజనార్లము గటిజా గిలించి గివ్యపజం ౧ థీ ఇస్ర? 
ధయు గాన్యల్ (దవి-జాంగనల్ నడుతు రు ద్యాన౧బులాో (శోఐలన్. 16. 1. ఆ, 

ఉక్సెకు, 

ఈక, కలయకా నీలమయంఫు దల్లియొజు బాక౦ం దేట నీనా స్ట్పగ 

థ్వల కూప౦బుల మౌల౭డాాచి నలఫీవ్యా సంగితుంగ (ముఖా 

ఖలలో నాడి గబాలునన్ లకుముకు అ్క_9౧౫ై పడున్ వీచు [ము 

చ్చి లి గే హేందిర |దావిడివరిచితిం జెండాను నంవంబుకన్, DT, [య్యా 

ఏథులయందలి నూతులలోం గనంబడు మత్చ ముల జూచి 

యింక చూరులయందు వ్యాపించియున్న తరుశాఖణలో "రెక్కులాడించి 
యా'బావులలో దుముకుచు లేచుచున్న లకుముకిపిట్టలు గృహాలమ్మీ 
పరులకు. గనంబడకుండనుండి ఆడుచున్న బంతులవలె నున్న వని 
యు కేకు. 

భాంతిమదలం కారము. 

(ము, తల(బక్ను చృట (నక్కి. బాతువులు కేచారంవు గుల్యాంతగ 

స్థలి నిదింపల6 జూచి యా శెకు లుఎ స్నాత(పయాతన్ని బా 

సలి పిండికృతశాటుల న్సవి( వదావానంబు6 జేగ్చంగ గ 

వుల డిగ్గ న్వెస బారువాని గని నవ్వున్ శా లినో ఫ్యాను ముల్, 

ఆపట్టణ సమాపమందున్న వరిమళ్ళకు నారు శాలునబయందు 
నాతులు వాని స్వభావగుణమువేత దలలు జెక్కలలోం 'భ్యుకొని 
నిద్రించుచుండంగా గాంమముం గాపాడువారు వానిని జూచి ప్రాతః 
కాలమందు స్నానార్థమై యాకాలువలకు వచ్చిన బ్రాహ్మణో శ్లములు 
తమ ధౌతవ్యస్త్రముల నచట మజిచినారని తలంచి మరణ వారిగ్భహ 
ములలో వాని నొప్పగించుటవై శేవులలో దిగగా నాపతులు పజ 
చటం జూచి యచ్చట టే రుగా పాడుచున్న Ly లాతీలవరులను హాసిం 
తురు. జెక్కలలో దల నెట్టుకొని నిద్రించుచాతులు సేనగా నుతికి 
పెట్టినవ్యన్రుము లనుకొనుట భాంతి. 

పరిసంఖ్యాల౦కా రము, 
(6 సున్న మెత్తుటయు బట్టుకారులం బట్టుటయు సౌధసౌవర 

9 భాపాది నిర్మాణంబులయంద, కాసెచుట్టుటయు గ్తిగట్టుటయు గృక 
శాల ర్లు 
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వాకుకలహంబులయంద, ఛాతువాదంబులు తరుచగుట వాప్టేకుల 

యంది” ఇత్యాదులు, 

=|! గ్రంథకర్త ఎ్రినిరాపణము, = 

చ ప్రబంధ ప్రామాణ్యముం బట్టియు పృబంధ శే లిని బట్టియు 

విచారింపలాం గృవ్మ చెవరాయలే దీనిని రచించినట్లు నిమ్మృష్టముగా6 

జెప్ప వచ్చును. ఈతండు చంద్రివంకోత్సన్ను( డగు నరసింహరాయని 

కుమారుడు. తుంగభద్రా నదీతీరముననుండు అఆనెగాందె యను నా 

మాంతరము గల విజయనగర మోతని రాజధాని. పూర్వ కాలమునం 

దు మాలన దేశా ధిశ్వరుండగు భోజరాజు సంస్కృత భాష, నెట్లాదరిం 

చనోో అన్తే యీకృష్ణ చేవరాయ లాంధ్య) భాష నాదరించి కవుల 

సమ్మానించి ౫,౦థరచనము చేయించుటచెత సీతం ఉాంధ్రభోజుం డని 

ప్రఖ్యాతి గాంచెను, ఇతండు దన యాస్థానమం దనేక విద్వత్క-వుల 

నునిచి వారిచే గావ్యములను జేయించుట మా త్రమే శాక, సంస్కృ తాం 

ధ్రభావలయం దసాభారణ ప్రజ్ఞావిశెషము( గలవా. డగుటచేం దాను 

స్వయముగా నుభయభాషలయందును గావ్యముల రచించుటకు. 

దగిన దత.తం గలిగి యుండెను. ఇతండు కవులను బ్రోత్పాహ పజచి 

కావ్యములు చేయించియుం, చాను స్వయముగా. జేసియు, నాంధి 

భాహపకు మహోపకారము నొనరించి యున్నా(డు. దవ్నీణ హిందూ 

జేశమును చాలించిన రాజులలో నింత దేశమును జయించి యెలిన 

వాడును, ఇంత ప్రసిద్ధ నొొందినవాండును మజెవ్వండును లే(డు. 

ఇతేడు, తెలుగున రచించిన గ్రంథము. విష్ణుచిత్తయ మను 

నామాంతేరముగల అము _క్షమాల్యద, ఇతండు సంస్కృత భాహయందు 

భో జో జ రౌ 5 ' 

గాడ గొన్ని గ్రంథములను రచించినట్లు ఏష్లుచి_ త్రయము నందలి 

య్ పద్యము సలన6 దెలియ వచ్చుచున్నది. 

నీ. పలికి కుత్చేంతోపమలజాతి'పెంపెక్క సరసులౌనన మదాలసచర్శిత్ 

భా వధ్య నివ్యంగ్య సేపధి గాగ (జెప్పి ఆవి సత్యావధూ పిణనంబు 

శుతివురాణో ససంహి తే లేర్చికూర్చితి సనకలక' ఛా సాగ నంగ వాంబు 

శో గభుచ్భటలువిచ్చు గరచించితిసూ క్రినై ఫణి జ్ఞానచింతామణికృతి 
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"తే. మజియు రసమంజరీముఖ్య మథుర కౌన్య, గ వన మస్పృలమకొ,. టో గ్ంస్వం ఖాన 

నం ధభౌాప య సాధ్యం బి యంమనొక్క, కృ శనగ మ మల నాం (బయ 

[imeem Th, 1, mg 

ఈ పద్యమునం దుబాహరింపం. బడిన సంస్కృతి సెంథము 

లెవ్వియు నిప్పుడు గానరావు. 

ఈతని కాలముననె కొత్తగా బబంధిరచని. మార 
మయ్యెను. ఆనజ కుంజెడు నాంధికవులు, సు రాణముటు మొదలగు 

సంస్కృతే గ్రంథములను మృదుమధుర న్ పని నాం 55 రించి యున్నారు 

గాని, నూతనముగా స్వాతంత్యుము సనలంబీంచి ౪ ౫ రాటం ము 
అను రచియించినబా 'రవ్వరును గాన రామ, సాటమమందు; 2 బంగి | 
నకు మార్షమును జూపీంచినవాండు కృష రాయ వగాసజ్ఞాసకపులలో 

1 లే 

సుపసిదుం డగు ను సాని పష్టనార్యుండు. 
ర్తు ౧౧ సి 

ప్ర 

అబ్బ నాని బడ్జిన, నందితిన్మున, మాదియ్య గా ముస, అయ్య 

లరాజు రామభ ద న్ వ వింగ ఇసూరనామామ్మేంయు, "రామం రాన 

భూషణుడు, తెనాలి రామక్ళను(డు, భూంస్షటిక వి, యును యనమర్య ; 
కవులు కృష్ట రాయల యాస్ధా నమం దుండరనియి, వఐొగి సెస్ న్న జము 

లని వేరనియు, లోకములో వాడుక కలదు గానీ కడపటం బీర్కొస, 
బడిన మువ్వురును కృష్ణ రాయని యాస్థానమున నుస్న వారని భారా 
ముగా జెప్పుటకు దగిన ప్రమాణములు గాన రావు. ఒకవేఫ? నొతని 
కాలమం దున్నను మిక్కలి 'బాల్యదశలో నున్న వారు గొవలయును 
గాని యాతని యాస్థానక వులు మా గ్రేము గాలం జాలరు, అందును 
గుజించి 'తెలిపెడు కథలు నమ్మందగిన ప "కొన్ట, 

ఈ దిగున వో్రాయయడిన హు తక్వ్యాభాసముల. ( కొ 
తాము క్రమాల్యద పెద్దనార్యకృత మని వాదించెడరు. “కొని యది 
వివారవిధుర మయిన యంశము. 

డి 

1. కృస్ణరాయవిరచిత ముగు నాము సిమాట్యడలోని పీఠిక 
యందు మనుచరి త్రములో నుదాహారింపః బడిన పద్యములు కొన్ని 
కానవచ్చుచున్న వి. అందుచే నిది పెద్ద నార్యకృతేముగాని నవు 

(a) ల రాయ విరచితము గాదు. 
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కృష్పరాయ(డు భగవదాజ్ఞచే సీయాము_క్షమాల్యడద యను 
మహాశకావ్యమును రచింప సమక ట్టి కృత్యాదియందు గృంథక ర్త వంకే 

మును నర్శించుట పరమావశ్యకము నాభారము గాన్సన నాప్రకారము 
తన వంశమును వర్త ౦ప6 బూనును. రాయలు” అవిక్రళ్ధనః తువూ 

వా నతిగంభీరో నుహాస తే త్త, స్థేయాన్ని గూఢమానో సరో దాతో దృఢ 
న తః కణిత” అను శాంకలోం జెప్పంబడిన థీరోదా శ్లలతుణములు 

న్ వాండు గావునం దన్ను దన వంశస్టులను శ్లాఘుంచుకొనుట కీ కష్టము 

'లేక్క తన యార్థాన కవిశ(రుడు తన కాంతరంగికు. డైన పెద్దనొర్యుం 

డీంతకు మున్ను రచించిన మనుచరితములోని స్వవంశవర్శినాపరము 

లయిన సద్యముల నె యిచట దిరుగ వాడినచో నేవి దోవము! 

ఇంచేమా, శమువేం గస రాయని పాండీత్యేముసకు లోపమా? ఇందు 

పలనం బెడ సనార్యుందే యీాక్షృతిని రచించే నని సమర్థ చుట కదిసాధన 

మగున”? 

2, కన్న డనరాయ లల్ల సాని పెడ్దనను రామరాజభూవణుని 

బ్రబంధముల ర చించి సేమ్మని. యాజ్ఞా ఏిరెననియు, తచదాజ్ఞానుసార 

ముగా నాయిష్టరు కవులు స, ౫ ంథములను రచించి రాయల కడకు. 

దగా రాయలు చూచి వసుచరి నమ క్రంకు మనుచరిత్రము కొంచెము: 

లెత పారముగా నున్నదని చప్పగా నందుమై  బెడ్డన కవిత జ అతి 

కాఠిన్యముతో నాము_క్షనూల్యదను రచించెననియు జెప్పుదురు. 

ది కేవల మసంగతము. మనుచరిత్రము రచింపంబడిన తేరు 

వాత, దోతికొంకే కాలమునకు వసుచరిత్ర ముత్సన్న మయిన దనియు, 

ధఛామరాజభూవణు, జనుగ ంథిక ర్త రయ్ 'కృవ్ణశాయన్ యాస్థానమందు 

లేం డనియు, బుజువు వేయుటకు ప్రబల ప్ర ప్రమాణములు గలవు, మను 

చరితము కృష్ణరాయల దిగ్విజయ యాశ్రే కు. దరువాతను రావూరి 

ముట్టడికి బూర్వమందును రచింపబడి యుండుట స్పష్టము. అనంగా 

కస్పుశకము 1510వ సంవత్సీరమునకును 1520 సంవ నత్పరమునకును 

నుధ్య్శాలమున రచింప(బడినడి. వసుచరి త్రము క స్మృళక ము 1577వ 

సంవత్సరమునకు, దరువాత'నే రచియిరపంబడిన దని మనము 
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సీరారణజేయం గలము, వసుచరిత్రమును గృతినందిన తిరుమల 
జేవరాయలు 1567వ సంవత్సరమున దస రాజధానిని “చెనూ 

గొండకు మూర్చుకొనెను. ఈతేండు పనుగొండను రాజధానిగా జేసి 

కొనిన తరువాత మహమ్మాదీయులతో. జేసిన యు మును గుజంచ్చి 

వనుచరి త్రములోం గవి యావిధముగ. జెప్పియున్నా (డు. 

“ద, తికమలరాయ శేఖవని ధీరచమూభట రాణుమాడ ఖీ 

కర యన నేళశ్యర | | సహిత ఖారటల౦బుల జక్క. సే మయ గ) 

దర బెళుగొండ కొండోలు ను దద్వపచర్మక పొలవమా'లీకా 

పరికర భూషీతంబులయి బల్విడ్ గాంచి గర్? భౌనమున్ . 

డ్ర స్తుశకము 1577 వ సంవత్పరమునందుం నురుష్యు.లు 
తీరుముల బేవరాయని సెనుగొండనుండి చం ద. గిరిక దరమసుగా 
మహమదీయచరి త్ర, కారులు వాసి యున్నారు. ఇృంతియకోక సను 

చరిత్రవ మును గృతనందిన తిరుమల రాయ (జు శ రంగ కుమారుండు. 
ఈ or రంగ రాజునకుతిరుముల రాజుగా క కోన రప, తమ రాణ రామ రాజు, 

వెంకటరాజు నని మణి నలుగురు పుత్త్రులుగలరు. పిరీతో రామ గాజు 

కృ న్న రాయని యల్సుండు, ఇతని కభియరావురా ఇన చీరు. 

క, (శీరంగ రాజసుతులు ఫ్య రారంగత్కి_ర్వుల భీయి ౧ మాగాబృడుసి ,.. 

అయ్యలరాజు, “రమ దక వి ౧” మాభ్యుథ.మము, 

కృష్ట రాయని యనంతర మోత,డు 1547వ సంవత్సరమున విషయ 
నగర రాజ్యము నా క్రమించుకొని యే నని సరః పలీవిజయమందును, 
'రామాభ్యుదయ మరదునుం జెప్పంబడియున గద 

గ, సలక విభుతివ్వ రాజా సేనలను మంచ్చి, గు పనుసొందమ టిం శితోటు కం ం 
నోలిష్రరమాడ లేనవలీల గెలిచి తొలుదొలుథ ర*మస్ఫ పత వొర్యలము మగ స 

ఉ. ఆపటు! ర్ామ వసుధా థిప చర్య పండు కృష్ణ రాయ థా 

(త్రీపతిసార్యభౌామ మహితృప్రియుండై నితీత ప తన నం 

తాపితళతు. డె ఊ యల సదాశివ రాయనిర౦తీ చాయ వి యా 

ద్యాఫ్రుర రాజ్యలత్నీకిని దానము దానయిమిం'చే 'నింతయిున్. 
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కాయుట్టి, వసుచరి త్రము 1570 సంవత్సరమునకు దరువాత నే 

ప్రారంభ మయినది. ఇందుషలన వసుచరిత్ర, మును రచించిన రామరాజ 
సోమణుం డనునామాంతరముగల భట్టుమూ గ్ర ర్తి కృప రాయల ఆస్థాన 
మందుండొడు కవికా, డనియు, మనుచరిత్ర న ము రచింపబడిన కొంత హాల 

మునకుయగాని వసుచరి త శృ ముక్చాదితము" కావచేదనియు, గృవ్ష రాయల 

కాలమునకు కృతిపతి యగు దిరువులరాయండు బాల్యదశలో నుండే 
ననియు స్పష్ట మగుచున్న ది, కావున బె బై నిచెప్పంబడిన ఆము _క్షమాల్య 

దోత్స సీ అస'జ్జేతుక్రముగాని సడ్జేతుకము కాదు. 

సీ క కృష్ణరాయల జ్య నిడి సవర చిముంచితివి తొల్లి విమచి త్తీయ మనంగ 
గా కన్య మర్భంబు _గావ్యాం౦బు గాదు సొధారణుల కని భూధవుండు బలుకC 

దరువాతే మను- చరిశేము నొనరించి తు త్తీమకాన్యము వముహా॥ ద్భుతేముగ (6 నిదప( 

బెక [౮ కొన్యములను బె పెక్క_విరచించి మంటివి రాజసనాగ్చనమునను 

సింగ మొందిన యల రెమలింగముఖులు సాటిరాగల వావె నీతోటినార 

యా౧ భకవితావీతామహ యల్ల సాని, పెద్దనార్యని శేష, వివేకధుర్య. 

స ఈవద్య మెవరు రచించియున్నారో ఏగ )౦థములోనిదో 

ఎన్వగికిం "దెలియదు, ఇట్టే యప్రమాణమయిన పద్యముంబట్టి నున 
వాదుకొంద టు వ్షుచి శ్రీయము పెద్దనార్యకృత మని వాదించెదరు. 

ధీనిప్రామాణ్యమును గొంచెమరయుదము. ఇందులో నీక్రవి 

మొదట నాము సృమాబ్యదయుం బిదప మునుచరిత మును నాయంబడి 
నక్ష "నప్పియున్నా (డు. కొని పూర్వమందు మను చరితము, దరువాత 

నాము] మాబ్యదయు నచింపంబజె నని యూ గృంథద్వయ సాత్యుమువల 

సనే మనము నిగియింపవచ్చును, కృష్ణరాయలు రాచూరు ముట్లు 

గించి ఎడిణ్ పూను జయించెననియు, వీజపురసులాను చేశముమిాం దికీ 

దండ ్రిపోయి గ్ుబర్ల సాగరు మొదలగుపట్టణములను కొని తురు 

ష్కులం బాజందోలె ననియు, మనుచరిత)ములో' జెప్పి యుండకపోవు 
రును పృయున్ధనృత్తా ౧తముు నాము క్షమాల్యదలో నుదాహరించి 

యుంశుటను ూడలా నాయుద్ధములకు బూర్వమునందు మనుచరిత్ర 

మును, దరువాత నాము నృమాల్యదయ రచింపంబడినట్లు స్ప. ముగు 

చున్నది. పద్య శేషమందు “ భంగమొందిన యల రామలింగముఖులు, 
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సాటి రాగలవా వితోటినెర” అని పెద్ద నార్యుని సంభోసించుటజూడం 

గె సీపద్యమును విమర్శజ్ఞనము లేని వాల జెవండొ స. స్ |; సునచ్చు 

చున్నది. లావములీంగ కవి కృవ్య రాయల మ *స్రాసమండే లి వాం తినుట 

మృహాద్యమమని 'ేనిదివజు శే న్యాసియున్నాను. NARS . తట్టినా ( ర స్వ 

రామలింగకవి యీతనివేం బరాభవము నొందుట యె ౫ సః భి ఫించును] 

కావున, నీచాటుధార పద్యము విశ్వసనీయము మె, 

4. ఆము క్షమాల్యద కవిత్వము మిక్కిలి స సముగానుంశుట 

కును, అచ్చటచ్చట కొన్ని స్టా లిక్యంబులు గలిగి యుంఘుటరగును 

అంబు జూడ నీ ౫ గృోంథంబు ' సబ స్ప నకృతంబు గొదనియు, చాయలు కచించే 

ననియు లోకులకో దోంచుట పెద్దన బ్యుపూర్వక కంబు CN నప్పు 

లను నాసి యంత కఠినముగా. సాము సమా ట్యదను ఏం గ సునొయు 

లేడా, పె నివా్రసినపద్యప కారము విష్ణుచి సయము మనుచరిత్ర గం శ 

మొదట వా) యంబడినయెడలం బిశమరచిక yo బు గొప్పుని తప్పు 

లుండుట సహజం బనియు( గొంద అణ యభి పా) యము. 

ఇది విచారసహముశాదు,. సామాన్యముగా" పంగిటుం గ్ న వాం 

డెవ్వం డైన పరులకొఅకు స్వగారవమును ట్. న మ 

తప్పులు ఇ వాయునా! దానిలో విశేసంచి" పల్షనవంటి మిహోసండీతు యయ 

లకుణవే తే మటిరకండు దీనిని రచించి నని ee సభ్రంచు 

లుకు వ్యాకరణదోవ దుష్టముగా సీ గంంశమును రచిం చననుట సండిగు 
/ 

లయినవాగు విశ్వసింతురా ! ; 

ఈ ప ప్రబంధమును రచించిన వాయ ( కము (7 శ యుండవ) 
"4 

యు గాని చాహాణుడు గాడనుట గ్రంధమం'ది 1 కొన్ని సాళ్యుము 

లున్నవి. - 

ఖా.  తారుక్యా చూళనూళ్న భలయు క లా ఫి సంగణన 

మ 
నా త్ర గె ( ఇ స్టే స్తే | ళన ద్ద ధూపిత్ శు; స్యెదంబు వాతమాత్వ సఫల సాగ్ నతో 

ధఛారంపుం గనరార్ము భోగులకు స సంధ్యా నేలల, fh 

తౌ రాభ్యంతీర వాలు కొస్ట్తీ హి మాంత ర్నా రికీళాంబు న్రణ్ , IY. జ “కి, 

ఈ పద్యముంబట్టి విచారింపంగా. నటము మత్స్యము ను దను 

వాడును, అందులో. గూడ రాజభోగ్యముగా దా నిని పచనముచేయు 
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విధముం 'ెలిసినవాండు గాని యిట్టి వర్ణ నము చేయంజాల(డు. కావున 
వనీయామనము ము_కృమాల్యద మత్స్యమాంస భోజి యగు తు త్రీయునిచేం గాని 

లేకు అతనికి సమానుండగు మదియొక వర్ణము నానిచేంగాని రచియింప 

బడియుండవలను గాని, మత్స్యభుక్కులు గాని చాహ్మణు లగు పెద్ద 

నాదులవలన రచియింపంబడ లేదని నిశ్చయముగా జెప్పవచ్చును. 

2, క్ర కృవ రాయని తండ్రియగు నరసింహరాజు పృకృతమందు 

“కనరాా యని వ్యనవారింపయబడు తుళువచేశమునుండి బయలు వెడలి 
శావేరీనదిని జాంటినెల్ళి శ్రీరంగపట్టణమును ముట్టడించె నని మైసూరు 
వాసనములలో నున్న ది. పనికి చార్కాణముగా నాము న్  క్షమాల్యద 

తో “నాని వంశంబు తుభువాన్యవాయమయ్యె” నని చెప్పండి 
యున్నది. ఇంతియ శాక “ కన్నడరాయ యక్కొదువ గప్పు పియా 
సరిభు న భాక్క_ధథన్” అను పద్యములో సీతండు కన్న డరాయం డని 

సంబోధించంబడెను. ఈ తులుభాష కన్నడ భాషలో నొకశాఖ. 

అందుచే నీతండు కణ్కిసరు (4. 175) = నేశత్రర కిము హిండితములు, 
(త్. 9లే) = కలుపం బడినవి; మొదలగు కన్నడ శబ్దములను ప్రయో 

hod యున్నా (డు 

ఇది కాక మరియొక విశేషము. పాండ్య రాజు తేన కనిషఘ్టసోద 

రిని యామునాభార్యున కిచ్చి వివాహముచేసె నని ప్రబంధములో 

వాయః బడినది. 

ఈ యంశము కేవలము కవి కల్పితము. మూల గ్రంథమందు 
లేదని మున్నే చెప్పియున్నా(డను, భా హణునితో యానపంబంధము 

జేయుట య _స్లి)యుని కుత్క_గ్గ హితువు, బ్యావ్యణుండు తనవపీల్లను తథ ty 

యునికిచ్చుట తన కసకగ్ష మని తీలంచును. ఈ గ గ్రంథమును రచించిన 

వాడు మ ప్త్రియుండు. గాని యెడల నిట్టు వాయఢు. మేనల్లునికి రాజ్య సగ 
మిచ్చుట(మరుముక్క దాయమ్),(మరుముగన్), అనయా జా విడములో 

WW 
మేనల్లునికి వేరు. ఈ యాచారము మలయాళ బేశమం దిప్పటికి నున్నది. 

యామునా చార్యు(డు కునూరునికిం జేసిన నీత్యుప దేశము మొదలగు 

నంశములు విమర్శింపంగా నీగ్న స్ ౫ ంథక ర్త తతి తియుం డై జ యుండకతీరదు , 

* 10 
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1 వేయ్ల; ప్రతివారును స్వానుభూతిచే పరికించిన భోధ మగును, 

మనుచరిత్ర, నొకచేతిలోను, ఆము _కృమాల్యద మరియొక"దేతినో్నను, 

బట్టుకొని వరుసగా బద్యముల? జదిపిన, మను దరి ఇ పద్యము) మున్న 

శ్రావ్యత, (music) మాధుర్యము, (నాదము, సఖే "మొదలగు 

గుణములు ఆము _క్షమాల్యదా పద్యముల వునా 2 చా తొ రతమ్య 

జ్ఞానమును గలిగి యుండుట శెవ్వని! ని విశే మ పాండిన్య ౩ చక టి 

ము మనుచరిత త్రీపద్యములు చదునువారిక వినునారి॥ని హృదయ 

మునం దమృతము జిలికిన ట్లుండును. ఈ స్వర పరీతుకు గ నణం కయ 

మే నిక్రపోపలము, ఆము క కృమూల్యద యన్ననో పాసూః కలము. 

పాకమా నారిశేళపాకము. శబ్బ గ థభనమా దీర్గ సమాస జలము. 
బందు. బ్ర యోగింపంబడిన ' “తృణళా” (ధనువు మొదలగు సంస, ఇల్ 

పదములుగాని, “తెండి” (శయనించి ముదణగు నాంధ్య, పదముటు 

గాని మాజుమూలవి, ఏనిఫఘంటునులయందును గొనరానివి. సామా 

న్యముగాం గవు లెవ్వరును వాజ్మయమం దిట్ట పదముల నుపయోూాగిం- చుట 

గానరాదు. “కవి రపిచ కావీ శాయన మదనుశీ' "నృశ్సి "కే డొన సంద ప్ర 

అనున ట్లందుమై  బృతిపాద్యము విశిప్లా'బై (త 'నుతనం స్ర్రదా'యక సము 
ధిగమ్యుము, ఇందలీ వేదాంత ఘట్టములు రామానుజ CPM, 

wr: 
భామ్యమును గూలంకషముగా వ్యాసంగము జేసిన నీ! ప షవపండితు 

టీం! “స్త 
నికింద క్క యాసం౦ ప్రదాయ మటు ౦గని య'ె జె (తపండీతులలో? గొప్ప 
వ్నారెనవారికి. గూడ దుర్భియము. సృబంధమంతయు సిశిసూద స్టే 

a) Wa ar 

సంప్రదాయముతో నిండియున్న ది. 

పెద్దనార్యుని ప్రజ్ఞయు సర్వతోముఖ మయినది. పాండిత్యమం 
దును గవిత్వమందు సీతని కితంజె సాటి. ఇది నిర్వివాద మయిన 
యంశము, మనుచరి త్రములోం గృ'క్యాదియందు, 

క, గకొలుతు న్మద్గురువిద్యా, నిలయు న్లక ణా కటా క్ష నిబిడడ్యో తా 
గ 

దళి తా కితజనదురిత, చృలశగాఢధథ్యాంత సమితి శ్రభగోప యతిజ్లొా 

అని యితC( డొనర్చిన గురువందనము వలన నితీండును విళిస్తా 
జె చైస్రతసం ప్రదాయ వేత్త త యనియు, రామానుజ మతావలంబి యనియు 
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5 "ఇ ఇ అస 11 జల c వై పవ శిష్యుండనియు స్పష్టమగుచున్నది, కావున, “పెద్దన యిట్టి శ్రీవై 
వ్వోవమత సంప్రదాయ విశిష్టంబగు గ)ంథంబును వొయుట కసమర్థుం 
డని యెవ్య రన లెరు. కాని యిత్ర 'సేరులకు దెలియకుండ మిక్కిలి 
కారిన్యముతో గంధమును రచింపవలయు నని సంకల్పించి పూనిక 
వహించినను, తా నిదివణుకు రచించియున్న గ గృంథములలోం దనకు 
సహజముగాం బట్టువడిన ౮ లి అభిప్రాయసాంకిర్యము, పద ప్రయోగ 

సరణి, కవితయుక్క. స్ప (తము మొదలగునవి లేశము గానహకుండ 
నొక్కపండితుండె తా చన్మేంతరము న వొందినవానిపగిది కేవల విజాతీ 
యముగా గవనము జెప ప్పంగ బై ననుట స్వభినవిరుద్దమును, అనుభవాసం 
వెద్యముగను గానవచ్చును, సంస్థ ృతకవులలో భిఖామణు లనందగు కాళి 
దాస భవభూతులును, తక్కు సంస్కృత కఏళ్వరులును గఠిన శె లితోను 
సులభ శె లితోను కావ్యములను నాటకములను చంపూప్ర ఘు బంధములును 

రచించియున్నారు. వారివారి కవితృ్వ్తములలో. గన్పట్టు నభిప్రాయములం 
బట్టియు,పద ప్ర యో గములం బట్టియు ,నాగంథము నీగ Wa ంథమును రచిం 
చినవాంద శొక యని సులభముగా నూహొంపవచ్చునో. అందుల కుదా 

వహారణము. బాణకవి, కాదంబరీ హర్ష చరిత్రలను వ్రాసెను. పనిలో హర్ష 
చరిత్ర “మొదట ప్రాయంబడిన ది. వున “రన పాకము గలది. కవిత్వ 
పాండేశ్యములు పరవా కావస్థ నొందినకిదప విరచితమగుటచే. గాడంబరి 

మిక్కలి రసవంతముగాను సులభముగా నుండెను. అయిన, నీ గె ,ంథ 

ద్గయమందు నభిస్రాయైక్య మెట్లు కానవచ్చుచున్న దో చూడుడు. 

+ హర్ష చరిత్రము. $+ 

సు ప్రథమోచ్చా గేసము, నలువదియవపుట, (Bombay Edition), 

చ్యవనముని చాహిత్రు. డన దధీచి యనువానిని జూచి మోహిం౦చిన 

సరస్వతితో వాని దూతి యగు మాలతి యిట్లు చెప్పుచున్న ది. 
(౧ 

“దేవి కం వా విజ్ఞాపయామి, అనురూపో జేవ్యా ఇత్యాత సంభొ 
వన ళీలవా నితి వజ్రము మవిరుద్ధవ్., ధీర ఇత్యవస్థా విపరీతమ్, సుభగ ఇలి 

త్వజా య ఇవ్ ,జూనాతి నే వత మిత్యస్వామిభా పో చిత్ క్వంతస్య మ్య 
త్యురిత్య సీ యన్ , స్వ స్నెఒస్యఒహ.ళః కృత పు షస డా సిత్య సొవ్స్ కమ్ , 
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వారితోకి బలా చాగచాతీతి పరిభవః, తదేవ మగోచ'గేగిరామనీ 
కధలో అ మ్ ణము” 

త్రి “శ్రుత్వా జీప్ ప్రమా 

=| కాద 0 బ ది, 1౫ 

కాదంబరి పూర్వ భా గముయొక్క చినంపంప్లలు హూడుయు. 

ద వ్ 
wer న మి “కాదంబరి చం దా)వీడునికిం బంపీన సం బేశవంలో న్ 

కింవా సంది ళొసు అతి పీ యో ఒసితి నొనరు క్షిస్టను, నాయిన దీయు- 

ననురాగ ఇతి వేశ్యాలాపః, త్వయా వినా నజీవామా శగ్యనుభవ ప్రో 

థ్ అవశ్య మూగంతన్య మితి సౌ భాగ్యగర్వా, స్వయ ౫ "గ ఇ్య్చామిోత్ 
| cH 

నీ బాపలమ్, అనన్వర కోయం పరిజన ఇతి సభ షన్ నేది సలాఘనను , 
(Buy) ) ర ' 

wD * ఆంటి ది న అ 2? 

జాస్యసి మర గాన చిలీ మి సంభావ్య మేన 

తెలుళస పబంధమునుండి మరియొక యుదొవా” ఆము" 

కరూచిమంచి తివుక పి, రాజ కేఖరవిలాసమును రు *%* రిలయ 
జారీ wn 

మునుగూడ రచించెను, 
{ 

రాజ శేఖరవిలాసము (వావిక్లి వారిస్పతి ప్రథమాశ్వాసము, 

17 వ పుట, 55 పద్యము, పురివాజి వర నము 

“ద, సజుతుగ నప్పురింగలుగు ఘోటక సంఘముతోడ నెంత యుగ 

బరువిడనోడి వేగ హరిణంబులు వాయునిళా ధి నాధ? 0 

కరులను జేరి మైన నధికం బగు వైరము దీర్చ లేక యా 

క రణిన యుండె దథ్యమిది కౌదన వానికి నట్టు లేటికిన్ , 

కి ణీపరిణ ప థమా శాసన పదము, సురా? రుక్మి ణపరిణయము ప్రథమాశ్వాసము 47 వ పద్యము. ఫురాశ్వి 

పర్షనములో. బై పద్యమందున్న కల్పనయే యిందులో నున్నది, 
వృ త్రముమా త్రము భిన్న ము, 

క, హరిణము అప్ప్పురమునకగల, తురగ ంబులతోవ( బోరి తుది నడ మహో 

త్వరితమున౬ బవనహీ నుకర, రి చే కుల శరణునొ౦ ప 'కీనల ఫీస్ 4 

ఇ శ్తక్రక రకము లగు ననేక సంస్కృతం సికొవ్యములయందు 
నానా | Wa i 

గ్రంథక ర్రైక్యసాధక లింగములు ఒబహూుళిము గ" గ'నవచ్చుచున్న పి 
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అయినను, స్టాలిపులాకన్యాయానుసారముగ నొకటి శెండిటినిమా త్ర 
మే కనంబజచితి,ఏ తాదృళ గృంథక రై 9క్య సాధకలింగములు (వీఠికలోని 
పద్యములు తప్ప) పైనికనంబజచి నట్టుభయసాధారణముగా మనుచరి 

త్రాము_క్షమాల్యదలలో( గానవచ్చునా ? లేదు సరియే కడ్యామిో(దు 
మిక్కలి పెద్దనార్యుండు మచి తప్పినను స్వపస్నవమందై నను పరిహోస 

మునశైనను చేసి యెజుంగని నియమోల్పంఘనముతో. గూడిన 

ప్రయోగములు "మెండుగా నాము క్రమాల్యదలో: గానవచ్చుటం జేసి, 

ఆము క్షమాల్య ద కృన్న రాయకృతముగాని, పెద్దనార్య విరచితముకా 

దని ఘంటా ఘోవముతో, జెప్పవచ్చును. దీనియందు మనుచరి త్రము 

లోని పదవిన్యాస లాలిత్యముశాని రసపుష్టిగాని యంతగా లేదు. నల 

యన్యుక్రృవ్న రాయడు మహారా జగుటచే పెద్దన మొదలగు వారివలె గు 

రూప ేశ పూర్వకముగా విద్యల నభ్యసించినవాండు కాకపోవచ్చును. 

అయినను, నిరంతరము పండితగోప్టి నుండువాండగుటచే ముందు శ్రుతిపాం 

డిత్యంబు విశేవంబుగ సంపాదించి యావల శాస్త సంప, దాయంబుల 

నేర్చి యసాధారణ శేముపీసంపన్ను ౦డు గావున. గ విత(ంబు( జప్పం 

దొడంె. విద్యలం గనుశిక్నీతుండుగాం డనుట కిత్రని పద బంధౌజ్జ్వల్య 
మే మనకు నిదర్శనము. భావము గంభీరమయి దానికి సద్భశమయిన 

పదముల బ్రయోగింపని యెడల నాభాొవము సులభముగా. బ,కాళిం 

పదు, ఇస్ట్రానుసారంబుగ( బ్ర యోాగించిన పదంబు లగుటం జేసి శ్రీఘం 

బుగా భావనివేదకములు గావు. కావున బేనిచెప్పిన యుపపత్తులచే 

నీగృంథము సెద్దనార్యకృతము గాదనియు. గృప్టరాయకృత మనియు 

స్పష్టముగా జెప్పనగు, 

ఇదికాక మరియొక విశేషము, రాయల కాలములో గొప్ప 

కవులలో నొకం డగు ముక్కు తిమనార్యు డు, తాను రచించి కృతి 

యిచ్చిన పారిజాతొపహరణములో నీ కృష్ట రాయని గుతీంచి, 

క్, ర శీవేంకటగిరివల్ల భ, నేవాపరతంయ్యతహృూదయ చిన్న మ దేవీ 

జీవితనాయక కవితా, (పావీణ్య ఫణీళ కృష్ణరాయమహాళా.” 

అని వ్రాసియున్నాండు, “కవి తాప్రాపీణ్య ఫణేశి” అను విచేవణమును 

బట్టి కృృష్టరాయండు కవిత్వమం దత్ సమద్ధం డని యూహింపవచ్చును. 
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ఇతండును పృత్యొశ్వాసాంతమందును నైవధకారకుం డగు శిహార్దుని 
వలె తాను రచించిన ట్లొక్కొ.క పద్యమును వాసియున్నా (డు. స్టే 
స్యగతి శ్లింతసీయా” అనున్యాయము ననుసరించి శబ్ద ధామాణ సిద్దు 

డైన కర్తను బరిత్యజించి అనుమూనాదుల చేం గర్భంతేరమును సాధింప 
నుద్యమించుట స_త్తీర్మలతుణముగాదు. అట్టయినచో భోజస్బృత మగు 

చంపూరామాయణము, కుల శఖరవర్మ విరచిత మగు తేపతీసంవరణ 
ము, హోలాపరనామక శాలివాహన ప్రణీత గాథా స్ప? తి శూ? కవి 
రచిత మృచ్చకటికము మొదలగు వాని గతి యేమగును + మహీపాల 
కు లెన వారిలో వెవ్వనికి గ్రంథధకరణ సామర్ధ్ధి రము లే దనినచో నీపూ 

రక గ్రంథము లన్ని యు( దమ తమ యాస్టా నపండితులు రచించి 

యాయాయి రాజుల పరు బెట్టి నా రనవలయును, ఇట్టవాడుక మస వా 
8లో లేకపోలేదు. కాని, వని చెప్పిన రాజు లందణు స్రెంథరచనా సొ 
మర్థ్యము గలవారని పమాణాంతరములచే సత్యముగా. 'దలియనచ్చు 
చున్నది. అంత ప్రాచిన్నులెనవారి గ్రంథ క_ర్హృత్యము తథ్య మని మన 
ముప్పు కొనినచోం బ్రృబలతర లేఖన పృమాణవిదితే సర్వవృ శాంతులు 
నఏనుండు వా_స్తవచరిత్రాంశముల వే. బూర్ల్షముగం 'జెలియంబడిన నాం 
డన కృష్ప్వ రాయని గృంథక_ర్హృతే(మును మన మేల యొప్పుకొనం గూ 

డదు? ఇట్టి వాదివిప్రతిపన్నాంశములు కేనలము “విద్యావి'నా 
దాయ” అనునట్లు వివాదాధ్యాసితములుగానున తుపషూవహనన కల్పం 
బగు నీ పృసంగమునుండి విరమించుచున్నా (డను, 

దా బుధవరుల కొక విజ ప్ (హాం 

పాఠకమహాశయులారా ! చెన్నపురీనివాసులును మా సయ i \ 
విత్తులు నగు వావిళ్ళ, వేంకశేశ(రులుగారు చే నేమో వచేవజ్రుండ i te ననుకొని యా యాము క్ష మాల్యద కుపో ధ్ధాతము సప్రాయునట్టు సన్ను - రలు 

బురికొల్సిరి. ఇంతవటకు నముదితెము దైన సంస్కృ తాంధ) గృంథ 
ములను ముద్రించి, వారు లోకమున కొనరించుకొన్న మహోోపశార 
మును దలంచి యిట్టి లొకోపకర్తల కొకపాటి తోడ్చాటు గావించుటకు 
దై. వవశమున నిన్నా శ్లికు నాకు లభించిన యీవుంచియవ'కాళ మును బో: 
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గొట్టుకొనుట కిష్టములక సేతురచనోద్యత చిక్టోడన్యాయము నవలం 
వించి తేగిన యధికారము లేనివాండనై న సీపనికీ. బూనుకొంటి. దిన 

మంతయు గళాశాలాధ్యాపన కర వ్యగ్రండనై యుండుటంజేసి చాలి 

నంత యవకాశము 'లేశ్రపోవుటచే రాశ్రుంయందుః గొంత మట్టుకు శె 

శ్చ రాదిత్యవారములయందు నుటీకొంతమట్టుకు వాసి డు శెటో 

చెండుమాసములకు ముగిం చంగలిగితి, నాచే వైనంతమట్టుకు గొన్ని 

కొన్ని యంశములను విమర్శించి వొసితిని, కాలము వాలదు. స్టలిత 

ములు మెండుగ నుండు నని నాభయము. ఇట్టి పౌఢ ప్రబంధమును 

నే నెన్నండు విమర్శించి యుండలేదు. ఇదియే నాకు బ్రథమము. 

కావున నాయందు దయనుంచి నాతప్పులను తుమించి యొప్ఫ్పులను 
“59 గ్రహించుటకు మిమ్ము 'వేండుకొనుచున్నా డను. 

ఈవ్యాస లేఖనమందు శ్రీయుత గాడిచెర్ల _ హరి సరో త్తమ 

రావుగారు, మ. రా. శ్రీ. చిలుకూరి వీరభద్ర, రావుగారు వ్రాసిన గ్గ ౦థ 

ములు నాకనల్సమయిన సహాయము నాచరించినవి గావున వారికిని, 

నన్నీ విషయమున బో) త్పాహపణచిన మా ప్రియమిత్తు) లగు 

మ.రా.రాఃశ్రీ. గురజాడ.అప్పారావుపంతులు వీ. ఏ. యఫ్, యం, 

యూ, గారికిని నా నతితతులు. 

ఇట్లు విన్నవించు భవద్వి ఛేయు (డు 

మేడేపల్లి. వెంకటరమణాచార్యులు 
విజయనగరము. 2: 
జె విజయనగర మహారాజ సంస్థాపితాంగ్లేయ పౌఠళాలా 

4 నవంబరు, 1914 
| నంస్మ్భృతో పాధ్యాయు(డు. 



-ఈ గ్రంథము నందు ముఖ్యవి షయ మాము _కృమాల్యదను 

శ్రీరంగనాయకులు వెండ్డియాడుట యగుటంజేసి దీనికి గ్రంథకర్త 

యిడిననామ మాము _క్రనూల్యద యని యుండిన నాయమతం డ్రి యగు 

విష్తుచిత్తునియొక్క. చరితమే యతిశయముగా వర్శింపం బడియున్నది 

గాన లోకులు దీనిని విష్షుచి_త్తీయమని వాడుచుందురు. మజియు దీని 

నాలవయా శార్టిసమున( బ్రసంగసంగతిచేత యామునాణార్యుని చరిత 

మంతయు వక్కా-ణింపంబడినది. ప్రు వైప్టవమతమున కాచార్యులు. 

ఈ విషయమునుబట్టి యిది వై పనుల కాదరణయమైన గ్రంథమని 

వెప్పనలసి యున్నను గవిళాచమత్క్భృతిచేత నెల్ల సండితుభమనంబు 

లను స్వాయ త్త శములు కావించుకొను చున్న ది. దీనియా శ్వాసాంతము 

అందు! గర్హాటక దేశా ధిపతిగా నున్న శ్రీకృవ్ణ చేవ రాయండు దీని 

రచించినట్లును అతనిసభయం దష్టదిగ్గజములని బిరుదు వహించి యున్న 

యష్టకవులలో నాంధ్రకవితావీతావుహుం డని నుతికెక్కిన యల్ల 

సాని పెద్ద నగారు రచించినట్లు సంప్రదాయష్ఞా లై నపండితులు వాడు 

కొనుచున్నారు. ఈ కృవ్ణ చేవరాయని వంశాను క్రమణికను. 'దెలుపు 

పద్యము లీగృంథము మొదట నున్నవియు నభిన్నములుగా నుండుట 

పండితుల వాడుకకు. గొంచెము నిదర్శనముగా నున్నది. దీనికి. బూర్వ 

పండితులు రచించిన టీకలు సపెక్కులుండిన నొకటియైనను మొదట 

నుండి కడవజకు చేకరూపముగా నుండునది కాదు. అవియును లభిం 

చుట యరుదు, మూలమును లేఖకప వూచాదులవేత నానావిధపా ఠ 

ములుగా నుండెను. ఈ హేతువువేతనే దీని నిదివటి కెవరును ముద్రిం 

పం బూసర్తెరి, ఇట్ట లరా గృంథమును జాలినంత ప్రయాసపడి భిన్న 



2 వీ ధీ ర్ం 

"దేళపు సకములను "జెప్పించి శ క్యమైనవజకు శోధించి యుల వారి 
నల షా mm 

కిందులోనివివయము సుగమ మగునట్టు రుచి యను నొక॥ఏళ వ్రాసీ 

దానితోడ ము ద్రించినాడను, 

నావిళీ , రామస్వామి శాస్త్రులు. 
(౧ నల! ' ఇెన్నపఫురి, 



ఎఠిక, 
ఉ శ్రీ కమనీయ హోర మణిం + జెన్ను[గం డానును గౌస్తుభంబునం 

దాకవులావధూటియు ను*డారతం వోంపం బరస్ప రాత్మలం 

డాకలితంబు లైన తమయాకృతు లచ్చతం బె కిం శోదో౭యప న 

స్తోకత నందు. దోంచె నన + శోభిలు వేంకటభర్తం గొల్బెదన్. 1 

టీక. [శీకమనీయ హారమణికా _ (శీ=లక్ష్మీయొక్కా_) కనునీయజమనో హరం 
బగు హోర = హోరమందలి, మణికొ = రత్న మునందు (నాయకమణియందనుట), చె 

న్నుగ౯ా = ఒప్పునట్ల్టు, తానును = వేంకటభ ర్హయును, కాస్తుభంబునందుక్ = కస్త 

భమణి యందు ఆకమలావధూటియంను = ఆలవ్మ్మీదేవియునుు ఉదారతక్షా = అతిశయ 

వదాట చేత తో పకా = (_పతిబిందింపయగ్యా పరస్పరాత్మలందుక == ఒకరొక్రరినునం 

బులండు ఆక లితంబు -లెన = (ప్రేమాతిళయముచ్చే నిలిచిన, తమ = తేమయిద్దబియొ' 

క్క, ఆకృతులు = అకెరములు, ఆచ్చతకా = కరీరస్వచ్భత చేతను, వెకిక- తోయ 

పజాజ(పకొళములుకొంగా, అన్తోకతకా = ఆధిక్యము చెత, అందుకా = ఆరత్న ము 

అంచు, తో (చెకా = "కానన చచ్చెను అనక = అనునట్టుగ, శోభిలు == (లకీ ్ మతోల 

(బకౌశింపుచున్న , వేంకటభ రృన్ =వేంక శేళ్యరస్వామిని, కొ ల్చెదకొ=సేవించెదను, 

తాత్చర్యము. అక్ష్మీదేవియొక్క_ సుందర మగు వోరమణియందు వేంక కేశుం 

డును నతనికాస్తుభమం దాలక్నీ సియం (బతిబించింపంగాయ బర స్పరమనం౦బులందు€ 

('చేమాతిశయము చేత నిలిచియున్న తమయిడ్దణ యాకారములును శరీరము స్వచ్చ 
kasi r J శ aul 

* దోచి య. 



4 ఆము _కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

మాట చేత బహిః (పకొళశము తె యారతేనములగిను (6 గాననిచ్చె నన్నట్లు పల సర్లుచున్న 

వేంకమేశ్వరుని సేవించద ననుట. 

ఇ్లంను (శీమహావిష్షువు లక్షీ యు నొండోరులనత్న స్థ అములం భన్ నాయక 
a ¥ 0 

రత్న ములందు( టబతిఫ లించినట్లు నర్గించుటనలన నీ పబంధమంగు సగ్న్య మా 'మెన 

యాము క్షమాల్య దా రంగనాయక పరిణయసముచిక పరస, రా ఫిముఖాన్యాలి సంగ మ 
గి | (| 

ది స క సలి “శవం hu స స ( శభ గొ ర్యాద చేత ( దోంచుచున్న ది. ఈపద్యమందు (శీప లకీ దేవుల నిద్దజను నర్హించి పం స్యాంత 

మంచు వేంక కేళ్యరునిమ్మత మే (గ్రహించుటకు నభి ప్రాయము. “యతో సాగ నో 

అమ్మీ" అనియు, “విష్ణో రేజాన పొయి నీ” యనియును, “వాగ"ర్ధం విన సంప ధి ఉని 
| గ. 

యు, 6 నియం దేవీం నిత్యాన పాయి నీ వునియు “అన'న్యా రాఖునీ ౫ "హాం ౧. 

కరేణ (పభాయథా' యనియు, (అర్థ వా ఏష అక్మనో యత్చేత్నీ ” యన్యశుణి ము నివి 

మొదలగు (పమాణముల యర్భమును బర్యాలోే చింప6గా సీని గుంతు ని డహామును విడిచి 

లక్షీ 4 యుండ దని తెలియనచ్చుచున్నది. (ప్రబంధము మొవట దటుదుగా మగ్గి 

సిద్ధ్యర్థము శార్టూలవి క్రీడితవృ త్రము (పయోగించుట ౫ నిగ మున్నను న్నీ గంధక గ్య గ 

శ చ i గస WE ఇవ nM క్సేలమాలానృ త్రము (పయోగించుటనలన నాము క్రమాఠల్యద యున్భృలమా క్ నమర్భృ ఖ 

ము చేయుట చెత భగవను శ్రిఖోల్లానము కలిగినకథ రచింసం గలనా తానును నుత్చెల 
మాలికొన్ఫ తృరూప మైన వాక్కు_సుమ దానముమును సమర్చించెనని తోంచుచున్న న, 

మలీయు, తే.గీ, వేదముల కెల్ల నోంకాద మానెయైన్య ని గణి: గె లులగు “Ae (కాగ 

మాద్రి. గాన6 గవివగు లెల్లను దానిం దక్కొ_, నితగ సర్హంయబు కొట్టు స్మృతుల 

మొదలి నన్నట్టు మహాకవి యగు నీగంథకర్త చె శీ? మో సత్క్హ్ మొగల౧ (బయో 

గింపంబడినది, కొన వర్లగ ణా ది శుద్ధులును గలవు, “బీనా వావ కొ శబ యేన భిదాదె 
fo 

వాచాక చే సశ్వే నైన నిస్హ్యా స్సు $ ర్లి పితో గణతోసి వా” య నున (సమాఃశము. 

ఇదియునుంగాక దీనియందు విశిస్టేష్ట దేస తానమస్కా_రరూపమంగళమును జీయంబడి 
నది. “ఆశీ ర్నమస్కి యా వస్తు నిన్లేశో వాపి తన్కుఖ” మనునది (సమాణము, 

మ. సీరి నొక్కప్పుడు కన్మొజంగి హరి ద + నేర నృఏహాగ్ది చును జ్ యు ‘ 

ఫ్లు న ం se 
లా యు అన్య శ శ పర లయ్యె న్నణ పైన యెవ్యని ఫణాఃపజ్ము. ల్భృజంతు న్నిగం 

oi రా Es తరముం డాంతుని నయ్యనంతుని నతీ+త బ్ర హ్మాకల్పాంతునిన. ల 

టీ. పజ వైనయెవ్వనిఫణాప౦ం కోల్ _ సటిపిన = విశాలములగు, ఎః 
౬ శేషునియొక్క, ఫణాపజ్యు_ల్ = పడగలబంతులు నారి = విషుమూ ర్తి 

1 fy అట 

౫ వేడుక గూడ గాం. 

ఒకిిస్ఫ్య 
MITEL Tr vm 

ఈ 



వీథి క, స్ట్ 

డంజ బకనమయమును సిరికా = అత్నిని, కనొ్మణింగి = కికురించి, తక = తన్ను, 

చధకొ=కదియయగా, ప్రహర్షి ంచు=కడు (| బీశినొందుచున్న, ఉర్యరగక =భూమికి, 

ని, “ఉర్వరా సర్వనస్యాణ్యా యని యమరము, వగ చనకొ=వం-చనచెతృకూడ6గాక = 

పొంద౦గా (గుష్నశీడం జేయునిమి త్ర క మనుట్కుకలుగు= సిద్ధిం చినట్టి, భాస్యత్=[పకె 

కించుచున్న్క చంద శాలా =డాప్పరిగలయొక్క_, పరంపరలు=గుం పులు, అయ్యెన్ = 

ఆయెనో, దాంతుకా.= ఇం దియని గ హాము గలయిట్టి యు, అతీఠ= అతి కమింప(బడిన్క 

(బహ్మకల్బాంతుని౯ జు (బహ్మపళ యములుగల, అయ్యానంతునిక = అశేషున్సి నిరం 

తరముక=ఎల్లప్పుడును, భజింతుకా = కొల్చెదను. ని. *చన్ష్రుశాలా శిరోగృృ హామ్?” 

అనియు, “శే నన్హఃి అనియు నమరము. 

. ఎల్లప్పుడును, ద న్నెదంయ యకం దెడిల న స్వామి యొక సమయమున 

సుటులునిఏ కదియంగా నాగీవారితో గు ష్షకీడ సేయందఅ ంచినభూ దేవికి చెప్పని 

యొక్క విశాలంబు అైనప పడగలు మేడ లచాళ్లాయెనో, నిత్యు( డై యిం దియని( గ హా 

ము గలవా6 డెనయాేోేషుని నిరంతరమును సేవించెద ననుట. 

నీ ఖ నట త్స యోబ్టి ఏ+త్యు రసాతలాన్యోన్య, 

పిండీక్చ శాం ఫీ4 తాండజములు 

ధృత కులాయార్థ ఖండిత సమి ల్లవ రూప, 

చరణాంలీకభిమః త్త త్రరువరములు 

ఘన గుహా ఖుటిత రూం+కరణ లోశె కద్బో, 

దుందుభీకృత మేరు+మందరములు 

చటుల రుం పాతేరఃస్స (1 నగరీ విపరీత, 

పాతి తా ళాకోణ+పరిబ్బథ ములు 

"లే, ప్రబలతర 'బాడబీకృ ఊఈరమ్మాద ములు 

భాస్వేరమ్మదీకృత+ బాడబములు 

పతగ సమాట్సత త్ర సృభంజనములు 

వృదనితూలా "ఫాములం దూల + విసరుగాత, లీ 

టీ. ఖనటత్ ...జములు - ఖ=ఆకసమందు నటత్ = అడుచున్న, పయః = 

ఉదకముగల్క అబ్బిణ సము ద్రములయందు,। వీశ్య=చూడందగిన రసాతల = పాతాళ 

మంచు, అన్యోన్థ=ఒక టీతోనాకటి, పిండీకృత = ముద్దలు గా (జేయంబడిన, ఆంగ 

ఆనయనములు గలదె, ఫీ జా = భయ ఇ పెట్టబడిన, , అండజములు= సర్బములుగల వియు 

(అనంగా గరుడని అక్కల గాలిసోతుట చేత సము(ద మునంద లినీ శ్లాకాళ మున కెగనీ 



6 ఆము _క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

పోలా. బచాతాళ ద్వారము బట్టబయ లై కనుపడంగా నచట సొములు తమగు 6 బక 

రాజగు గరుత్మంతుండు నిత్యళ్యతుం జాటచేత భయపడి ముండొరుల6 ౫ అచికొని 

ముద్దలు గా నణలగి యుండే ననుట్రుధృతే. .. చరములు_ధృతీ=ధరం సం బడిన క గా ఉరూ 

ర == గా టికొఅకు, ని. “కులాయో నీడ మ స్ర్రీయామ్? అని యమగము, ఫుండీత్== 

వితువ(బడిన్స సమిత్ = సమిధలయొక్క_ లన=తుంటలయొక్క, రూప == అకా 

రములుగల, చరణ = (గరుడుని) పాదములకు, అంతికజసమిపనుంను భంిచుత్ = 

తిరుగుచున్న 3 తరువరములు = పెనుమా9) (కులు సలవియున్కు (అనంగా మెొంక్కల గాల 

చేత గొప్పమాం౨6కులు పెల్లగిలి యతని పౌదముల వెంబడి నీసుడి గొనివోంగా ౧ గుత్భం 

తుండు పక్షీ యగుటంజేసి గూంటినిమి తృమై కాళ్ల నిటికికొనిపోవునన్న కొటి యలఅన బెం 

గన్న క్రైననుట్క భున...రములు _ ఘునజగొష లెన్స గుహా ౫ గుహూలయంన్కు భుటెతి 

చేర్చంబడిన రూంకరణ = రగూంకౌరము చేత, లోక = లోకములను, ఏకాముఖ్య 

ముగా, ద్విదుందు ఖీకృత= రెండు భేరులు గా (జేయ (బడిన, మేమమందగములు ఆ మేరు 

మందర పర్వతీములుగలవియు ను, (అనలా అక్కల వాయున్సులు పగ్య తగు హూలలో ( 

(బవేశింపలగా నప్పుడా పర్వతములు, మారు మొరయ లోకముల కెల్ల వినంబడునట్లు 

ళట్టించు శెండుచుంముభులో యని తోంచుచున్నవనుట. ), చటుల, ,దముటు _ నటులను 

చంచలమగు, రుంపా = సుడియుటయొక్క, తరః = వేగము'చీతీను, స్య =. తమ 

యుక్క_, నగరీ=పట్టణముల నుండి, విపరీత్ = వ్యత్య స్తమగునట్లు, పొతిత- తోయ. 

బడిన, ఆళాకోణ=దిక్కో_ ఇములయొ క్క. , పరిబ్బ శములు=|పభువుగల నియు, (గాడ్చు 

లు వేగముగా వినరుటచేతను దిక్కు..లయొక్క_.యు మాలల యొక్క...౦ుం బాలనులు 

శమతమపట్టణములయందు నిలుచుటకు వలనుగాక (తోఫువడి మటీయుకదిక్కు...నకు 

వేలువేజంబటీచి రనుట్ర), (పబల.. ములు. పబలకరజమిక్కి. లి (సబలములగు, భాడనీ 

కృత=బడచాగ్ను లుగా 6 జేయంబడిన, ఇర మృదములు-= మెటు ప్ర లుగ లవియు, (మేఘ 

ములతోడ మెజుఫులను మింటినుండి సమ్ముదములలోన6 గాలం (దోయు ననుట. ),ఖౌ 

స్వర**.బములు - భాస్వర = (ప్రజ్వలించుదున్న, ఇరమ్మదీకృలే = 'మెజుపులు గా6 

జేయంబడిన, బాడబములు=బడబాగ్ను లుగలవియు, (సముదములయంద లిబడ గొగ్ను 

లను మింటి కెగయ(జిమ్ము ననుట), ఇట్రిడైన, పతేగ నమ్హాట్-పతేగ ౧ పతులకు, 

సమా౨ట్ = (పభు వగుగరుత్మంతునియొక్క, పత క్రీ) = "అక్కొ.లనలని, (పభంజన 

ములు = వాయువులు, వృజిన = పాపము లనియెడి, తూల = దూదిసం జెలయొక గ్రా? 

ఓఫ్టుములకా = గుంపులను, తూలక్ = తూలిపోవునట్లు విసరుంగాత = వీంయంగాన్స 

త, ఆట్టినుహాబలముగల గరుత్మంతుని అక్కల వలని గాడ్బులు నాపొపము అని 

యుడు “దూదిపీంజెలను జెదరిపోవునట్లు వీయంగాక యని (గ్రంథకర్త (ప్రార్థన జేయు 
చఛచున్నాండు, 



వీరీ క, 7 

ఉ పూని ముకుందు నాజ్ఞ్యలగను+బొమ్మనె కాంచి యజాండభాండ ముల్ 

వానను మోదం బోవ నడ+వ నన ద న్నన నగృనిశ్చల 

త్వానుచలత్వనిషళె సను _స్తజగం౦బుల జాడ్య చేత నల్ 

గా నుతి కెక్కు_సెన్యపతి + కాంచనవేత్రము నాశ్రయించెదన్, 4 

టీ, ముకుందునాజ క = నారాయణునియాజ ను, కనుబొమ "నె=భూ9నంజ్ఞ చే 
షు షా ఆశీ షు 

తనే కాంచి=[గహీంచి, వూని = (పయత్నపడ్కి అజాండభాండముల్ -అజా౦డ= 

(బహా్మించము అనియెడుు ఫాండముల్ = కుండలను, వానను=రూ ఫుగలవిగా 6 జేయు 

కొజణరును మిందక్ = (పళయనుందు పోననడనవకా = పోవున ట్రడచుకొజకును, తే 

న్నుజొజుతన్ను (అనయా వేశరము ననుట, కొనె ననకా=(గహించె ననగా అగ 

నిశ్చల తాను చలత్య్వనిస్థ, ఆ - అగజ తేనచినరయొక్క) నిళ్చలత్వ = కదలకుండుట 

యొక్కయు, అనుచలత్వ = కదలుటయొక్కాయు, నిస్థ లె = నియమములే, సమస్త 

జగ ౧బుల = ఎల్ల జగత్తులయొక్కా, జా డ్య చేతనల్ - జూడ్య=లయ  మొందుటయు, 
en pan =) 

‘ 

చత్రనల్ = తేలివొంధగుటయును, కాక =కొంగాా నుతీశెక్కు_=స్తుతింపయబడుచున్న 

సిన్యపీ = సెనానాయకుని (విష్యక్సే నుని) యొక్క, కాంచనవే త్రముకొ=బంగారు 

'బేత్తమున్కు అశ్రయి౦చెదకా = భజించెదను. | 

తా. విష్వక్సేనుండు భగవత్కా_ర్య ధూర్వహుండు గనుక భగవద ఫీ పా 

యానుగుణముగ లీలావిభూతి యగు (పపంచమునకు స్థితసంహారముల 6 “గావింప6ల బూ 

సంగా6 గులాలదండము ఘుటానులకుం గారణ మెనళ్లే విష్వాక్సేనుని వేతీము (బహ్మాం 

శములకుం గారణ మెన దనియు నా వేత్యాగము గదలనియపుడు లోకవ్యా పారము 

బేదనియు(6 గద లినప్పుడు లోక వ్యాపారము గల దనియును భావము. 

మ. వారి పూరింప దదాస్య మారుత సుగం థాకృష్ట మె నాభీపం 

కరువా క్రో డమిళిందబృంద మెదు పోక్కం దుమ్కి)యాపంకసం 

కరై త్యాసుపరంపరం గముచు శే+ఖం బొల్చురాకానిశా 

క్ర రగార ద్యుతి పాంచజన్య మొసంగుం + గ భ్యాణసాకల్యమున్ = లి 

టీ, వారి = నారాయణుడు పూరింపకా = ఒత్తలగా, ఖేదాస్యమారుతేసు 

గంధా కష్టమై  కేడ్=అహరియొక్క.., అస్య = ముఖమందలి, మారుత = వాయువు 

దయొకి్మి., సుగయగ రా వరివు ళము చేతను, ఆక్భొస్ట్రమై = ఆకొర్షి 6ప(బడిన 

రుహ క్రోడమి భిందబ్బందము _ నాఖి=ఫొక్కి.లియంద ల్సి పంకొరువా = పద్మముయొ 

కిం టోన్ = మగ్యమందలి, మీళింద = తుమ్మెదలయొక్క_, బృందము =. సమూ 

వై, నాఖిపంక' 

హాము, ఎదు మొక్కాకొ ౫ ముఖమారుతమున కెదుణు రాగా, దుష్మి 9 యాపంక' 
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సంకర దైత్యాసు పరంపరక్ _ దుష. 9 యా=నుప్మా_ర్యములసిలని, పంక పాపము 

లతోడ, సంకర = కూడుకొన్న, దైత్య = = రెక్ససులయొక్క_, అసు = పొణముల 

యొక్క పరంపరళా = పంక్తిని కముచు = అకర్షించెడ్రు 3౯ - న్ ఏ పతన్యు 

పొల్సు = ఒప్పుచున్న, రాకానిశాకర గొ రద్యుతి - రాకాలవున్ననునాంటి, నిశాకి గ 

చందురునివ లె గౌరజ ధవళ మగు, ద్యుతి = కెంత ౫౪, సాంచజన్యము = సాడి?౧ 

ఖముు కల్యాణ సాకొల్యముకొ - కల్యాణ డా మంగ భోములటయొ కి. , సౌ ల్యముల్ -5 

సమృద్ధిని, ఒినయగుకొ = ఇచ్చును 

తా, [శ్రీపతి పాంచజన్య మును బూరించు నప్పు జాసారిముగు నా * ము వ్రు ద్య 
1, 

సుగంధము గలిగి వానించుటవలన నాఖీకమలనుం దున్న తుమ్మెనల గుం పస గాటు 

వదలి యక్క_మలవాసనకం౦ శు మిగుల సొగయ ౯జే మలు ముగ ముతో సి ఇగ ము నున్న 

ప్పుడు స్త్ క తుజనంబుల హృదయ విదారణం బగు నాదం౦ంబునమి., బా హను 3 అపు 

గుస అగు రక్క--సుల మలీమనంబు అగుననువుల 6 బీల్చు నున్న గో FE haar 

నని భావము. అట్టి (బ్రీవిస్ణుని చేతిలో నుం డడిపాంచబన్య మను శే టు ము నూరు బ్రా 

రము లగుమంగ ముల నిచ్చుచుండు ను, 
a) 

వు, ప్రతతోన్వాధరభాగ వీ వీళ యుగళీ + భాస్వ త్తు స్తంభ శస 

సిత సీం డ్రం చెడుజాళువా మొసలివా + దీప్తార్చిగా! గజాలా 

స్వీతధూ మాసిత శేఖ పై ను యలుగుగొ + విజ్ఞాన గీ సాంకం"రా 

కృతి నందం బగునందకం బఫఘలతా+ చే శ్రేశచ్భీదం జయుతక 6 

టీ. (పకత = మ్ స్తీర్ణములగు, ఉఊోర్చ్వాధర భాగ జా మోది క్రంద న దగ ములయం 

దలి, క్సీభ్ర == పీకములయొక_, యుగ లీ=ద్యో౦ిద్యమునం దు, భొస్యశ = LE కొం చడ, 

త్సరు = పీడికిటిప ట్టనియెడు, స్తంభ = క౦బమంగు, సంస్లి జ? లా; ఊన్మి.. చేతినా Ey 

(డీంచెడు = వెలుంగుచున్న, జూళునా == న్వర్ణమయ మైన, ముస లిజం. ముక గవ, 

మను, ఖడాంగ విశేషము. దీపార్సిగాకొ_ది స్త పజ్యరిల్లుచున్న, ఆర్చి గాకొ-. జాల 
rt 

గాలా, ర్చ అర్చి “క్వ్ంక్రాతి శిఖా శ్రియా? మని యమరము, “పెియలు గలా సమన 
Corer 

కజలాన్వితధూమా సిత రేఖ గాక" - కజ్ఞల= కాటుకతో , అన్ఫితే= పాడి కొనిన, భామల 
జి 

ఫాగయొక్క.. , అసితేజానల్లి నెన, చెముిగాకా - = నీకు men, (24 నటు సగ గమః ను 

నన్వయము. ), విజ్ఞానదీ పౌంకు రాక్ళ తిక విజ్ఞానదీస- జూనదీసముయుక్క NEO yn 

మొలక యొక్క, అక తీన్ = ఆకార ములచేతను, BOHN = సుందర మస, ee 

pra 

కొంబు = విష్టుఖడ్లము, ఆభులతాశేణిచ్చిదకా - అగు పొపముఅనియడు, అత" 
లా గు 

* క్ర స్ట్ ౬. 
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తీగలయొక్క., (ోణి = పంక్షులయొక్క., ఛిదకొ = ఛేదనమును చేయుతేకొ = 
చేయులగాతి, 

తా. నందక మనువిజ్ఞాన దీప మునకు 6 బరుజు దీప స్థం భమనియును, బంగారు 

మొనలివాయి దీపకళిక యనియునుు నలుగు డిపపుంగొడి యనియును భావము. 

ఊఉ. యాదనసార్వభామ. భయాదాయత చాహునియు క్షి. జేసి మెం 
చే దను జేం ద సాళ్వపురః హేమమణివరణంబు సంగతం 

బె దివి నాత్మోకంకణములం దొకకంకణ మయ్యె నట్టి శ్రా 

మోాదకి మోదకీలితస ముజ్ఞలకల్పక మాల్య నొల్చెదళ, 7 

టీక, యాదన,..జేసీ - యాదవ = యదువంశ జులకు, సార్వభౌమ = రాజైన 

కృసునియొక్క_, భయద = భయంకర మెన, ఆయత = పొడవైన, బాహు=భుజము 

యొక్క, నియు క్లియేసీ = పనుచుటచేత (బాహునవ్రుచేం [బయోగింపయబడుటవలన నని 

యగ్గము.), ఎంజేనికా = = ఏయాకెళశమందు సంచరి౦ంచుచున్నగదయందు (ఇచట నపి 

గబ్దార్లక ౦ బగుౌనేని శబ్బమువి కౌర మునకు వై కల్పికలోపం బని యెటుంగునదెి ఏ)దను. = 

అంబు _ దనుజేం ద ఆరాక సవరుండెన, సాళ్ళ = సాళ్ఫ్యుం డనువానియొక్క, ఫుర కా 

పట్టణముయొక్క_) హేమ = స్వర్ణమయమును, మణీ = రత్నమయమును నగు, వరణం 

గు కోటు ని. “పాకౌరో వరణ స్సాలి యని యమరము. సంగతేం బె = కలిని 

కొన్న నె దివిక - అంతరిక్ష మంసు, ఆత్మ కంకణముల౦దున్ _ అత్త జా తనయొక్క, 

కొంకణములందుకొ = నలయములయం౦మ, ఒకకంకణ ముయ్యెకా=క ౦కణ మాయునో, 

చూ దక్రీలితసముజ్జ లక ల్చకమాల్యక౯-మోద = నంతోపముచేతను కీలిత = కూరల 

బడిన, సముజ్జ ల = (పకెశించెడు, కల్పకజకల్పవృ త ముల యొక్క) మాల్యక = 

దండలుగల, అట్లకా మోదకికా =: అట్టివిన్గుదను, కొ ల్చెదక్ = భజించెదను. 

తా. అనలగా6 దొలుత సాలు? డను రక్కాసుండు కెమగమన మెనతన 

పట్టణములో య గూడ మధు రానగరముంచు (వాలీ _పజాహీంన -గావింతు నని రాగా? 

గునుగు కా్షమూదకి యనువేనగద నాపట్టణముపై6 (బయోగింప 6గా (6 గనకరత్న 

మయమైన యా నగరికోట యీశొ మోవనకియందను. దొడిగిన కంకణములలో.6 చాను 

నొకకంకణ'మె కను పట్టినది గాని చొధకము కౌ చదాయెను. కౌనున సర్భకశతు 

నిరానకిం బగునాకౌమోదకి మదీయక([తునిరాసమునుం గావింపం గల దని యభి 

(పాయము, 

చ, నిడికెండుకానుం గొప్పు. గని వ్రేమం ద్రివక్త, సమాంగిం జేసి లేం 

వీడి కెండుకానుం గొప్పు. బయిం 'సచెచ్చుగ సుదంబును గంటినంచు నే 
న సాల అకట 0 MPT వలు నాన a re 

2 
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ర్పడల నిజత్రివ క్రత యు + బాప (మొ, కడు నానుమాలి' పి 
జడిగొన నమ్ము లీనుహరి + శార్గ ధనుర్ణత గాచు గావుత్౯. 8 

జు nn 

టీక, పిడికె(డుకానుకాంపిడి కడు = పీడికిటిలో నడలగడు, కెనుజ” = నడు 
ఇ జో _ భూ య్ గాలా ఎవ ఇ “ బళ భ్ అజ సో 

(మూ 6ంథువంకరలుగల) కుబ్జను, సమాంగిన్ = చక్కని చానినిగా, వేసితి ఇసి సివి, 

ఏన్ = చేను పిడికెండుకాను = విడికిటి కడదయన యగు అ స్థనమును కొస్పుకొ = 
ధనురగమున్ఫు పయింబెచ్చు = అధికతరముగు గుణంబు ను అ ల్లె తాతని (గబ న్చలము 
వలన మంచిగుణ మనియు లభించు దున్న ది. కంటి నంచుకొ = పొందితి ననాచ్చు నిగ్గ 
డ0కొ=స్సు టముగునట్టు, నిజ = తనయొక్క, (న క్రతేయులా అ మూంసువంకగ లు 
గలుగుటను పొపంగకా = పోయగొట్టుకొటికు, (మొ క్కెండు నాకా -- (ముక్క చున్న 
దియో! యన6గ్యా సుమాలిసెకా=సుమాలి యనురాత్నసునిమి౭యక, జడిసొనకొటనంత 
తధారగా వర్షి౦చునట్టు, అమ్ములీను = బాణముల నీసెడు, హరిఖార్దననుగ్ధ గంహర =. 

నారాయణునియొక్క _, శ్రార్డ జా శార్డ మను పేరుగల, గునుగ్హ ణ్ ౬ త యనంటీవిల్లు గ 
కాంచుంలగావుతక్ = రకీంచుంగాత 

తా. (శ్రీపతి సుమాలియను నాదిమరాక్షసునితో యుగ్గము జే మునస్వుడు 
శార్జకేద ండముయొక్క... శెండుకొనలు నొక ్ోటిక బేసనట్లు నారి కప యం ౫ Ry 

గ గృ ష్రైవతారమందు. గుబ్దను జూచి దీనికి విడిఇడుకాను గొప్పునున్న కోనీ గా 6 

జక్క_నిదానిం జేనీతివి నాకును బిడికెడుకాను గొప్పును విశేషించి గుణము నున్నది 

కాయబటి నన్నును జక్క__ని దానిం జేసి రశీంపు మని రర పయోగనముయను ణు నము 

మై యావిల్లు _మొక్కు_చున్నదో యన్నట్లుండెను, 

చ, అడరుగ ళా సృ ధారలు మ+ హాముఖవాంతసు ధాంబు ధారలు౯" 
బొడ వగువహ్నీ కీలములు + పొంగునుగాం 'బెజబై త్యథోటిక౯ 
జెడిదపుగిన్యలతో నెసరు + వెట్టినపెద్ద శోపనంటివోలె సె 
క్కు_డువెస రాహుుమ_స్తకము.+ గొన్ననుదర్శన టబేవుః గొల్చెదళ.9 

టీక. అడరు = (పస్ఫుటమగుచున్న గళ జా క౦గముయొక్క_, అభాగలుం 
ర కృథారలు మహాముఖ = వెశందనోరివలన, వాంత = * చలర్యగక్కు ..యబడిన్క సుధా 
బుధారలుకొ = అమృతోదక ధారలున్కు పొడవగు = దీర్ణములగు, నహీ కీలములు ఆ 
అగ్నిజ్వాలలు పొంగునుగాకొ=ఎసటిపొంగు ను గాలా. పెజి=షతీరమయిన "జగ 

ఇ గజ ఫే 
కోటికిక = రాత్ససననమూ వామునకు, బెడిదపులిన్క_తోక-తీక్త కోపముతో, ఎనగి 

ప { 
Eh RE hg WS +‘ 

శ భరంజి, 
| 
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వెట్టిన పెద్దపనంటివో లక్ = 'ఎసశ₹ిక్కించిన పెద్దకుండవ లె ఎక్కు_డువెసకా = అధిక 

వేగము చేతను, రాహుమ స్త్పకమున్ = రాహు వన్గురాక్షసునిశిరమునుు, కొన్న =(గహిం 

చిన, సుదర్శన దేవుజా = విష్ణుచ|కమను దేవుని, కొ 'ల్చెదక౯ = సేవించెదను. 

తా. తొల్లి రాహు ననురాక్షసు(డు మాయచేత దేవతా వేపథారియై యమృ 

తము (తౌగునప్పుడు విష్షుదేవుం డెతింగి తనసు దర్శనము చే వానిశిరంబు6 (దుంచినప్పు 

డు కొంఠమునుండి వెడ లెడు రక్షథార అడుగున మండేెడుమంటలుగాను నమృతమును 

(మింగకమునుసే తునిసెను గావున నాయసుతము మజల నోటం (గక్కు_చుండ నది 

యు కుండపయిపొంగు గా 6 గానంబదుచుండెను శాన నప డాశిరస్సు (పాయ్యిమో 6ద 

నెసరు పెట్టిన పెద్దపంటివలె నుండె నని భావము. fy // (If 

మ. అలపన్నిద్దజుసూరులందును సము+ద్యల్లీ కం గా పున్న వె 

గ్రలపుందాపము. బాప నా నిజమునష। కంజాతసంజాతప్వుడ =₹ 

ప్కలమాధథ్వికరురి న్మురారి సాగియం? గాం జొక్కి థన్యాత్ను తా 

నిలపన్నిద్ద జుసూరులం దల(తు మో+వెచ్చామాతిం దివ్యులక 10 

టీక. అలపన్నిద్ద బుసూరులంగును=ఆ సిద్ధు లగు ద్వాద ళా డిత్యు లయందున్న, 

-_ (సూర్యమంజలము నారాయణస్థాన మని (శ్రుత్మిపసిద్దము.) సముద్య ల్లలకా=జఒప్పుచున్న 
విలాసముచేతన్కు కౌప్రన్న వెగ్గలపుందాపముక్ =నివసీంచుట చే నెనయ ధీకతొపమున్సు 

పౌపనాక = పోంగొట్టుటకొణ కనునట్లుగా, నిజ = స్వక్రీయములగ్కు నునః=మనస్సు 

అనియెడు, కంజూత=కమలములయంను సంజూత = పుటైనట్లియు, వుస్కు_అ=సమృద్ధ 

మగు మాధ్వీక = మకరందముయొక్క_, ర్ఫురికా = (పవాహముచేతను, మురారి = 

హారి సొగియంగాక = సుఖింప6గాా చోొక్కి.. = ఆనందించి, ధన్యాత్తులౌ = కృతా 

ర్థలయిన్య ఇలపన్నిద్ద అుసూరుల౬౯- = భూమియంద లి పన్నిద్దరెన యాళువారులన్సు 

దివ్యులక == దేనతామూ రూ లగువారిని మో త్నేవ్భామతిక = సోమోల్ళి సృగ్గల మనస్సు 

చేతను తలంతుక=సంస్మరించెద ను. నట “5.6. (స్తు 

తా. నారాయణుడు సూర్యమండలమధ్యనర్రి యగుటంజనీ్ యాస 

సంబంధ  మగుతాపమును బో(గొట్టుకొనుట కై భూమియం౦మ6 బన్నిద్దజాళుచారు లై 

యవతరించినమహాత్తులమనగపద్మములయందు జేరి వసించి సుఖించె ననియును, పన్ని 

ర్వు రాళువారులు ద్వాద శాదిత్యులకం కును ( బరి శుద్ధులయి తమయ ంతేరంగములయం౦థు 

నారాయణుని నిలుపుకొని యాస్వ్యామిళరీరతాపము నడంచి సుఖపణిచి తా మానం 

దించువా రనియును భానము. సలో తేక. 

వ. అని యిష్ట దేవతా ప్రార్థనంబు6 వేసి మున్నే కళింగ బేశవిజగీపూవు 

నీవకా దండెత్తి పోయి విజయవాటిం గొన్ని వాసరంబు లుండి శ్రీకొ 
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కుళనికేతనుం డగునాం ధ్రమధుమథను సేవింపం బోయి హరివాస 

రోపవాసం బచ్చటం గావింప నప్పుణ్య రా శ్ర చతు యామంబున, 

టీ, అని= ఇట్లు ((పీయదేవ తాపార్థనముంజెని), మున్ను = “పూర్వము సడ 

ఏను కళింగ దేశ =క లింగ మును దేశముయొకో,, విజిగ్హొడావిజయముం జీయల.ము 
ననునిచ్చగల, మనీపక్ ౬ బుద్ధి చేతను, దండె ల్లి పోయి=దండచయా గ దగ్ విజయ 
వాటికాజు బెజవాడయం౦దు, “కాన్ని వాసరంబు + లుండి = కొణిపయదినంయులు ననన చ్చి 

శ కాకుళనికేతనుం డగు = [శీకౌకుళ మనియెడు వుణ్య చీ త్రము గృహము గాయలు 
ఆం ధమధుమథ్ధ నుని = తెలుయగువల్ల భరాయC వనుసేరుం౧ల హరిని, సేపింప6 పోయిం, 

భజింప నేగి, హూరివాసరోపవానంబు = ఏకాదశీనతోప వాసము, ఆద్బ్చటణజా.. అ 

శీకాపళమందు, శావింపకొ = చేయగా, అప్పుణ్యర్మాత్ర దతుగ్గణానుంబునికా అజ 

అపుణ్య మైన రా తియొక్క నాలుగవజామునంను, 

నీ, నిల మేఘముడాలు + డీలు చేయ జూలు, 

మెటుంగుంజూామనవాయః మేనితోట్ర 

నరవింద ములక చ్చు + బడణగించుజిగి నొచ్చు 

నాయతం బగుకన్ను +దోయిత్ "ఉం 

బులుంగురాయనిచట్టు+ పలవన్నె న్ోఅంబట్టు 

హాోగంబట్టుజలుగు రెం కొంబుతోడ 
నుదయార్క_బింబంబు+నొఅపు విడంబంబు, 

దొరలంగ నాడుకౌ+న్తుభముతో డం 
"లే, దమ్మిశే లుండం బెజుకేల + దండ యిచ్చు 

లేము లుడి పెడు లేజూపు లేమతోడం 
దొల(కుదయ. దెల్పుచిజు నవు తోడ గలం ద 
దంధ్ర జలజాత్షు( డి ట్లని + యాన తిశ్చా. 12 

ణీ. నీలమేఘుముజడాలు == నల్లని మేళుములకౌంతీని, డలు నేయ (౫ కా శా DY 
హీనముగా జేయుటకు, చాలు= సమర్థ మగు, మెటు (గుంజా మన భా య--నిద్ద"సు నిగ 
నిగ లాడుబామునచాయగల, మేనితోడకా=ళ రీరము తోడను, అరవిందముల--తొమర 
ఫపువ్వులయొక్కా_, కచ్చులు=ా =గ గగములను అడ ౭గించుడ కాలేక... న సేయు, జిగిజ్తాం శంతి 
వైతను, "పెచ్చు = అతిళ *యించుచున్న, ఆయతం౦ బగు = నీడువా లిక యగు, కన్ను 
దోయితోడడ్ = నే తయుగ భొముతీోడను, 7 పులులురాయని చట్టువలప న్నె క పో 
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చు డగుగరుత  ంతునిటుిక్క_లవర్హ మును ఒఅయబటు=ఒణియికయజే సెడు, హోొంబటుడా స ఆశీ న్ న లు 0 రో 
బం-గారుపట్టుగలిగిన్క జిలు(గు=నన్న ఫునేయగలు శెంశుంబుతోగకా = వస్త్ర ముతో 
డను, ఉఆదయార్మ_బింబంబు జా బాలసూర్య బింబముయొక్క_, ఒణిప్ర == ఒప్పిదము 

యొక్క, విడంబంబు =సౌన్యుమును, తోొరలంగ నాడు=తూలనా డెడు, కాస్తుభము 

తోడకా= కొసుభ మనియెడుగత్న ముతోడను, తమిశేలుండకా = పద ముయబటినవా స _ం యె క కహా శ్ర er 
మటుండ౧గా్కా సెజికేలకొ=ఇతేరహా స్తము చేతను, దండయిచ్చు=కై దండ యిచ్చెడు, 
లేములుడి పెడు = దారిదర్యధ్యంసక మగు లేంజూపు=లేంతచూఫుగలు, లేమతోడకా= 
తరుణి యగులకీ దేవితోడను, తొొలకుజకతేర౦గితేముగు, దయకా = కృపను, తెలుపు= 
ఎణిణగించెడు, చిజునవ్ర్యుతో డకాజామందనీ తముతోడను, కేలకె కా స్వష్నమందు, 

తదం(ధజలజా తుండు జ జల్ల తెలుంగువల్ల ఛభరాయండు, ఇటని = వక్ష్యుమాణ పకార 

ముగా, ఆనతి చ్చెక౯ = సెల వొసం గను. 

తా. (గ్రంథకర్త న్నిదించుచుండంగా స్వప్నమంమ నల్ల నిళ రీరణ్బాయగలిగి, 
తామర అకులం దిరస్మ_రించెడుకన్ను లు గలిగి) యురంబునం గాస్తుభమా ణిక్యంబు 
గలిగి, తనపార్శ (మందు నిలిచి లత్మీ చేవి యొక చెత గవులంబున్కు శండవఐ చేత 

దనపహా సంబునుం గీలించి యుండ6 జిజునగవులయం జే తనకుం గలదయ చెలియు 

చుండ "నాయాం|ధనల్ల భస్వామి కనుపడి ముంను చప్ప బోవురీతిని పలికె నని భావము, 

నీ, పలికి తు కేక పమల జూతిపెం సెక్కు, 

రసికు లొ నన మదాలసచరిత్ర, 

భావధ్వనిన్యంగ్యః సేవధి గాలం జె, 

ప్పిలివి సత్వానధూూ+* ప్రణనంబు 

రాణోపసం+హిత లేర్చి కూర్చ్చితి, 

సకలక థాసార+సం గ హంబు 

శ్రొత్రభుచ్చటలు *విచ్చుగ రచించితి సూ 

నై పుణజ్ఞాన చం+ తాొమణికృతి 

తే, మజీయు రసమంజరీముఖ్య+వమధుర కావ్య 
రచన మెప్పీంచికొంటి గీ, ర్వాణభావ. 

నం ధి భావ. యసాధ్యంబె + యందు నొక్క 

కతి వినిర్మింపు మిక మాకు 4 బ్రయము గా 18 
Arr గాలం a aie tae 

ఈ నుంథచుగ 

నుతి అ (౮ 

_ 
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టీ. ఆలే Ls పమలకా = ఊత్సేవాలంకౌరము చేతను నుసమాలంకౌరము 

చేతను, జాతి=స్వఫావో క్లిచేతను, జుం పెక్క_క =అరికయించున నోట్లు, ర సీకులు = గన 

జాలు, కెెననక్ = ఒప్పుకొనునట్లు గా, మదాలనచర్శితక = మగాలన చర్మితే యను 

(పబంధమును, పలికితివి = రచించికిని. భావ... గాకా - భావ కో [ ఇ _ాయమున 

కును ధ్వని=ధ్వ్యనులకును, ప్య౦గ్య=వ్యంజ నావ్ఫ త్రికిని, చృీభధిణా లజ ఆ నిషీపము 

ఆగునట్టుల, సత్యానధూవీణనంబుకా = సక్వ్యభామాపరిఇయ నునుపు? ఎంగ మును, 

చెప్పితివి =ాపచించితీవి. శురి= = వేదములు, ప్రురాణ= పురాణములు ను శవ నంహీ రీలు 

సాంచర్మాతాగమాదులలో విష శ్చనసంహీ త మొదలగువానినీ, ఏర్చి. “పోధిది ది నకల 

కథాసారసం గహాంబుక = సకలకథాసారసం గహ మను[గంఖమును సార్చని = 

అనుకూల ప జి ది తివి. (శోతృ =వినియెడువారియొ క్క, అను = సాఫములయుక్క _, 

ఛటలు=నమూవహాములు, విచ్చుగక =విచ్చివోనునట్లు, సూ డని న నెప్టున- గూ సూులాతుగ్య 

ముచేత, జ్ఞానచింతా మణికృ తిక =జ్ఞానచింతామణి యనియడు సబంథమును, గనించి 

తెని='ఇేసీకెవి, మజియుకొ = ఇంకను, రనమంజరీ = రినమంజర య మసి ౧సుము, 

ముఖ్య = మొదలగు మధుర ౫ నుసోవారము అగు, కాస్య వా కాన్యములయము క్క. (| 

రచనక =కాయ్నట చేతను, గీర్వాణభాప కొ = సంస్క లీ భన య wm, 'నుప్పంచుక్రొం 

టివి= మెప్పువనుసి కివి, ఆం(ధఫాపుజ తెలు(గుబొన, టొ సొధ్యం 'టెజు( నీను) సాగ గప 0*ని 

యదియాా అందుక = ఆయాం౦(ధ్రభెబటయ 0మన్సు మాకుక్క్ (సియము-గా ౮౫ కొణుతనంు 

మగునట్లు, ఇంక నొకక్ళతి వినిర్మింప్రము= ఇ౦క నొక్క (ైంథము గని క్రమము, 

తా. ఎల్ల భౌషిలకోను దల్లి యగుసంన్మృతభాషయంను నుదాలస సరిత 

సత్య భామాపరిణయము, సకల కథాసారసం ౫ వాము, జానచింతానుథి క 1 విఎము, 

రనమంజరి మొద లగుశ్చ౦గారకాన్య ములు రచించిన నీకు నాం గ "౫ యుసాన్యము 

కాను గావున నాయాంధభాహయంగును మూక? బియ హుగున టెక. పఅంభరలు 

రచియింస్ర మని తెలుంగువల్లభరాయండు పలికె నని భాపము, 

ఉ. ఎన్నినుం గూర్తు నన్న విను+ మే మును దాల్చిన మాల్య మిన 
విన్నది రంగమం దయినః పెండలి సెప్పును మున్ను సొంటి మీ 

వ న్ననదండ యొక్క మగ+వాం డిడ నేను 'బెలుంగురాయండళొ 
గన్నడరాయ యకొొ_దువం 4 గప్పు ప్రీయాపరిభు ని ధాగ్కు భక 14 

టీ, ఎన్ని నుకొ= =వీనిన్ను, కూద్తు నన్న కొలాకూర్యు నంటివీన్కి వినుము, ఏజొం 
చేను మును=ము౦దుాగా, తాల్చన= “భరించిన, మాల్య మిచ్చు- “దరితను సతుగ గ చిస, 

త 
ఆపి సన్నది= అచిన్న ది (చూడికుడు శ్ర త చాంఖా రనుట)) రంగి మం సుకం సంగ ము సు 

ఆయిన= చేనీకొనిన, సెండిలి=నివావామున్సు చెప్పాము రి ఛచింప్పుము, మున్ను ప్రార 



రి క, 15 లా 

మందు ననదండ= ఫుష్పమాలికను ఒక్క_ముగవా( డిడకా=ఒక్క_ పురుషు డయా, 
ఏవక౯ = అ సహ్యత చేతను, కొంటిమి = (గహించితిమి. నేను తెలుంగురూాయడకా=ా 
తొలుంగనల్ల భరాయ (డను, కన్న డరాయ = ఓకర్తాట రాజా! _పియాపరిభు క్ర భాక్క._ 
ధక పీయా పియురాలిచేతను, పరిభుక్త= తెస్స గా ననుభవింపంబడినమా ల్యమున్యు 
భాక్ ఒపాందినరంగమన్నా రు స్య్వామియొక్క_ , కథక =కధచేతను, అక్కొ_దువక == 
అట్టితేక్క_వను, కప్పుము=ఆచ్చాదింపుము. 

గ్రా) 

తా, _్రరంగనాయకాద్యర్చా ్యనతారములలో "నేయ ర్బా్యావతారము నహిం 

చిన నిన్ను నాగంధమునంను( గూర్తు నంటివేని వినుము. నేనును పఫపూలద౦డలను 

దొొలుతం చానే ధరించి పిమ్మట నవి నాకు సమర్శించినచిన్న ది యగు చూడికుడు త్త 

నాంచా రనియొడుపాల 6తయు (శీరంగమందు.( 'బెండ్రాడినకథను జెప్పు మనియున్యు 

పూర్వము కృాషస్టావతారమందు నొకపురుషుం డగు మాలాకౌరుం డొసంగిన పుష్ప 

మూలికను మే మిష్ట్రము లేక (గహించియున్నాము గావున నట్టి కొల (త దీటునట్టు 

(పీయురాలు మున్ను డాననుభవించి పిదప నెసంగలగా( (బీతి చేత (గ్రహించి యా 

దండను బూనుకొన్నవా6 డగు రంగమన్నారులకథం జెప్పు మనియును, దానివలన 

గాని పురుషు దత్త మాల్య'థా రణ మనుపా చ్చెము సవల దనియును ఫావము. 

వుతాంతరమందు మగచవా. డన్నయొడ విష్ణుచిత్తుం డని యన్యయించి తత్స మర్చి 

తేమాల్య మిష్టము లేక భహింపలుడినట్లును, ఆకొ_జంతను (బియాపరంభు క్షభా 

కథ చెత నాబ్బాదింపు మనిన ట్లూహించినవిధంబునం గానంబడుచున్న ది. 

ఆ. తెలు గ చేల యన్న + దేశంబు చెలుం గేను 

దెలుంగువల్ల భుండ. + చదెలుం గొకండ 

యెబ్బనృపులు గొలువ + చెటుగవే బాసాడి 

దేశ భామలందుం + డెలుగు లెస్స. 15 

టీ. 'తెలుంగ దేలయన్న కాజ తెను(గుకౌన్య మేలయంటి వేని, చేళంబు= నే నివ 

సంచి యున్న దేశము, తెలులగు= తెలుంగుది, ఏను= నేను తెలు సవల్ల భుండకా= తెలుంగు 

రాయండను తెలుగొక్క_టియే (అనయా నది వింత గా దనుట. ఎల్లనృ ప్రులు 

గోలువక్ = సకల రాజన్యులు సేవింప౧గా బాసాడి=నీవు సంఫాషించి యెటుగవే= 

కాక్ర్యర్థమువలన సకలచేళభాషల సెటు6గుదు వనుట. బేళశఫాపషలందు(6 జెలు6గు 

"లెను Nl 

తా. ఇన్ని సంస్మ్భతే గంభంబుల (వాసిన నన్ను 6 బెలు/గున నేల (పబంధము 

(వాయు మని సెలవిచ్చుఛున్నా ననవలను, ఏమనగా నేను నివసీంచియున్న దేశము 

“తెలుంగు 'బేళము, నేను దెలు6గు వల్ల భుండను. తెలుగు (గొ త్తిది గాదు, సకలసామంత 
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రాజులును గొలుదుచుండ(గా నీవు సకల చేళభాపులవు మాటలాడుచుండుట బా? 

సమ స్తమెన దేశభాసలలోనను చెలులో కదా చక్కని బాన, 
అవనే సలు 

క. అంకితమో యన నీ కల్క వేంకటపతి యిన్న మెనీ వే బృగుటం దదీ గ A 

యాంకితము చేయు మొక్కొకుసం కేతను కా సత్రం రఈసన్నే గానే, 

టీక, అంకిత మో యనక = ఎన్వరిపేర న౦కిథ మొనన్తు నం కీని నీకు! స అట్ర 

వేంకటపతి=లఅవేంకటరమణు 6డు, ఇస్టమెనవే లగుటణాల ఇన బీతి గావున తోద్రీ 

యాంకితీము=ఆ వేంకటరమణసంబంధి యగునంకిత మే, చేయుము -. పిసన్సు ము, (అట్టు 

చేసీన నీ శేమిలాభ మని శంకింపంగా నాళంకను బరహరించు దున్నా (కు. ) ఒకక 

సంకేతము కౌక=[ ప్రత్యేక నామ భేద మే కాక్క రనకాాగూ మమియు ను అనలా అవేం 

క శేళ్యరంటే, చేయగానే నేను గానా 

తొ. చేను (వాయు (ప్రబంధ మెనరి కొంకితీము న యును నంజ యూ వినుము, 

నీ కల్ల వేంకశేళ్ళర స్వామి యిస్ప దైన మే కనుక నతని మేర నంకికము చే ముము. నాసన్ను 

నతనికిని బేవమ్మాత్రమే 'ఫదముగాని నేనే యతండు అతల నీలు. 

నే పొత్త మిటు నేయనీ కు తరో తరాభి 
నా న 3 వృద్ధి యని పోవ మేల్కని + వెజలసణోడీ 

భక దద్గహాగోపురః ప్రణతి "జేసి 

వేలసటయు. గల్యకర ణీయః విధులు దీర్చి. [7 

టీక. పాత్తముజపుస్తకమ్ము (ప్రబంధ మనుట,) ఇటయిల స క్ల! క యము గా 
యడకొ=చేయంగా, నీకు, ఉ త్తరో క్త రాఖిన్భ ద్ధిఒకొనా టకం" నొక నాల! 3 UY 
(అనుళ్ఫు,అన్సి పోవకా= వేంచేయ (౫, మేల్మ_ని=( చేను) నిడు లేచి న నుత స్తు. 

ల్ 
దళ లలో వలో ఇటో J ఆశ్చర్య ముత్ (గనాడిన, భక్తిక=ఛ క్రి చేతను, తద్ణృవాగోన్చర్య న.జ. అయాం 

నాయక స్వామియొక్కా యాలయగోవు ర సణాను మా నరంచిి పేట రక ప్రభా 
తము గా౭గాసే కల్య=(పత్యూపకాలమంను, కరణీయ. వేయ సని వ. 
సంధ్యానంద నాదివిధులను, తీర్చి= "నెల వేర్చికొని. 

॥ వి ఏ ' 4 గ్ా "i en wes ' తా. చేను జెప్పినచొప్పునం (బబంధము (వాసితినేని గీ కుత్తని తనము. న 

Wit 1 

, వ్య 

యుల = 

వృద్ధి యగు నని చెప్పి స్వామి య౦తీర్థానము గాంగా సను "మేలుకొని యాం WS 
గా శి 

పడుచు భక్తితో నాస్వామియాలయగో ఫుర మునకు నమస్కారము నేనీ తెల భం 
(ళు -గాే నిత్యకృత్యములు నెజవేర్చికొని. 

వ నిం డోలగం బుండి దండనాథసామంతసందోహూంబులం బెందణ 
క డన మందిరంబుల కనిపి వివిధవేదాగమవిదు లగువిద్వ్వ్యనంబులం 

తళ 
జో 
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గాన్సించీకొని నమస్కరించి యాశుభస్వప్నంబు వినిపించిన హార్షించి 

నారు సవిస్మయస్వాంతు లయి దేవా దేవ బేవ్చండు విజయంబుంవేసిన 

యాస్వప్నం౦ బనేకశ్లోభనపరంపరలం డదెలుపుచున్న యది యె ట్లనిన( 

బ్రభథమ మప్పద్మేవణ స్వప్న సాతా తారం బితోధికభ క్లియు, 
నతండు పృబంధనిబంధనంబు( గావింపు మనుట యితోధికాగాధ 

సారస్వతొదోోధనంబును, నతని చేవినమాగమం వితోధికాఖండ 

భాండాగారసమృద్ధియు, నతనియాసతిచేతివిశదశ తచ్చడం వితో . 
ధికాద్వితీయసితచ్చ త్రతయు, నతం డశేవషన్నపసేవం ద_త్తద్భాష 

'లెటుంగవే యనుట యితో ధికసమ_స్తసామంతసమాజస మాకర్ష ణం 

బును, బ్రీయోపభోగపరిళిష్టభోగం బిం పనుట యితోధికబహుస్రే 

యసీప్రా వేయు నీకు గృతి సెప్ప ను తీరో _త్త రాభివృద్ధి యగు . 

ననుట యితోధికాపత్యపరమాయురవా వీయు నగు నఖరగమహీ 

మాతిధూర్వహుం డగుదుర్వసువంశంబునం బుట్టినట్టినీ కిట్టి కోభ 

నంబు లే మద్భుతంబు లవధరింపుము. 18 

టీ, నిండు=పరిపూర్ణ మగు, కీ లగంబుండి=నభయందుండి, దండనాథ = సేనా 

చనాయకులయొ క్క_.యు, సామంత సామంత రా జన్యులయొ క్క... యు, సందోవహాంబు 

అక సమూహములను పెందలకడన= అపకడ నే మందిరంబుల కనిపి=టానికిపట్ల 

కోం జన సెల వొసంగ, నివిధ=పలుచెజంగు లగు వేద= వేదములను, ఆగమ=పాం. 

చర్యాతా ద్యాగమములను) నిమలగు=ఎటి౦గిన, విద్యజ్ఞనంబులకొ=విద్వాంసులను, 

శకాన్సించికొని=దర్భనము చేయించు కొని, నమస్క_రించి=( వారికి) (మొక్కి), ఆశుభన్వ 

స్నం౦ంబుజతాంగన్న కలన్సు వినిపించినక, వారుజఆవిద్వాంసులు, వార్షించి=సంతో 

షీంచి సవిస్మయ=అఆళ్చర్యముతో.గనాడిన స్వాంతులై = చి త్తముకలవానై, దేవాజ 

ఓరాజూ చేవజేన్రుండు=దేవతలకు చేవుం డయిననారాయణు.యు విజయంబు(జేసిన= 

విచ్చేసిన, ఆస్యహ్నం బనేకశోఛనపరంపరల౦ చెలుప్రుచున్న యది=అకల పెక్కు_శుభ 

పరంపరల కాస్సదంబి యున్న నె. ఎట్టనిన, (పథమము= మొదట, అప్ప చ్మేవణవ= 

ఆకమలాతునియొక్క., స్వప్న సాము త్కా_రము=కలలో (ప్రత్యక దర్శనము, ఇతో 

ధికభ_క్రియుక = ఇంతకం కేనధిక భక్రీయును, “దృశ్యతే భగవాక్ యస్య స్వప్నే 

సర్య శుభావహాః | తస్మిన్నేవ దృ భాభక్తి రాయ తే తస్య సంతతమ్ నకలనుంగళ 

ములను గలిగించు విష్ణు అనగా నివనికలలో భగవానుడు కనుపడునో వాని కెప్పు 

డును నాభగ వానునియంచ దృఢ మైన భక్రిగ లగును. (అనియుండుట చే స్యష్షు మందు 
3 . 



18 ఆముక్తమాల్యద ) సవ్యాఖ్యాన ము 

భగవతా త్కాారము భ క్లిసొంతత్య కారకము), అతండు--ఆ డేను, (పబంగ 

ని బంధనంబుక=(గంథసందర్భ మును, శావింప్రు యనుట మేయునునుట, గఇనోబక్ర 

ఇంతకతిశయ మగ, అగాధ=గంభీరనుగు, సౌరన్వత--వి కృయొక _, ఉవ్మోధనం 

బును=జ్ఞానమును, అతనిబేవీనమాగనుంబు == ఆవిష్లుప న్న రాక ం = ఇంతక 

మిక్కి.లియగ్కు అఖిండ=ఎడ తెగని, భాం-డాశార=ధనము నిలున" చయునిగ్ను మొక్కా 

సమృద్ధియు ౯ = సంపూర్షత్వమును, ఆతని =అవిప్లుని యొక్క.) అసరిచే- ల త్మ చే 

నున్న విశదళ్శత చృద౦బు - విశద శుభం మగు, కత్రచ్భద౧బు నతసస్త్త్రముు (తామ 

ర పువ్వు) ఇతోధిక= ఇంతకం కె నెక్కుడగు, అద్వితీయ ఏక మెన్స సిత నృ తితయుణ-... 

శ్వేత ఛత్రము గలుగుట యును, అతండు=ఆదేన్సుండు, అశేసన్ఫ స- సక అరాౌపాల యె 

క_, సేవకొ=భబజించుట చేతను, త త్తద్బాసలు= ఆయా బేర భాస అను, ఎంగ నే య 

నుటు= తెలినికొోనవా యనుట, ఇతో ధిక=ఇంతక౦ంపినగికులగు, నమన సామంత -- సల్ల 

. నమానరాజులయొక్క_, నమాజ=సమూహముయొక్క , నమాక గణం నుల రిట్లు 

టయును, (పీయా=| పీయురాలియొక్క_., ఈపభోగాటిను భేసిము నుండ, పరి కిస్స 

శేషించిన (మాల్యమను) వస్తువ్రుయొక్క_, భోగము అనుఫిపముు ఇరిపనుటు- సమ 

నుట, ఇతోధిక=ఇంతకంపి నధికలగు, బహు=పలున్సు గగు, Lb సేయనీ-. వ. ము రం 

(డయొక్క_, _్రా ప్రి పియుక =లొాభమును, క్చృతి6 జెప్ప స త్తగో త్రం ఫిన ys యగు 

ననుట=(పబంధని ర్మాణము ను జేవినచో నీకు కనా రకం ఉట నొక నాయ (జేయ 

సృగు ననుట. ఇతో ధికౌపక్య పరమాయురవా ప్రముక ఇంతకం గు ననగ కుగునం 
తానము సంవ్రూర్ల మగునాయువు ల ఫించుటయు, ఆగుజా. కలుగును. అన ఫోథన 
పరంపరల౦ డెలుపుచున్న దని పూర్వముతో నన్వయము. అఖగ్వ = కోలు న గాని, 
(అధికమైన) “ఖర హ స్వశ్చవామన;ః” అని అమరము, నుహిమః మహ ముప 
తను, ఆతిధూర్వ హుండగు=మి క్కి. లిధురంధరు డైన, దుర్యసు బదుగ్థ సుండనుపు గుషుని 

యొక్క వంశంబునకా=కులమునందు, ఫుట్టినట్టి=జనించినయట్టి, నిగుద” జ నీకు, షి 
శోభనంబులు=ఇ టువంటి శు భంబులు, ఎమన్మురంబులుం సీమా ర్య! గరములు, (అన్ను 
తంబులు కో ననుట. ) అవథరింప్రుము =చి త్తగింపు 

నీ, కలళ పాథో రాళి+గర్భవీచిమళల్లి, 

కడుపార నెవ్వానిం + గన్న తల్లి 
యనలా కుఘనజటా+వనవాటి శవ్యాండు, 

వన్నె వెట్టుననార్హశవంపుంబున్వు 
సకలదై వతబుభు+యమోస్ఫూ ర్తి కెవ్యాని, 

పుట్టు కామని లేని+ మెట్టపంట 
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కటికి-చీ కటిదిండిఃకరములగిలిగింత, 

నెవ్వాండు దొగకన్నె + నవ్వం జెనకుం 

తే, నతండు వొగ డొందు మధుకై ట+భారిముజుంది 
కళలనెల వగువాండు చూక్కలకు జేండు 

మిసిమిపరనీమ వలరాజుః మేనమామ 

చవేవెలుంగులదొరడోే(డు +చేవెలుంగు. ౧౫ 

టీ, కలళపాథోరాశి = తీరనసముదముయొక్క_, (అమృత పా ప్లీకె చేవాసు 
రులు మథించునెడ6 గలళ పాయ మగుటంటజేసీ సముదము కలళ పానోరాళి యనం 

డినది. గర్న=లో పల్సి వీచిమతల్లి =తరంగ శేషము కడుపారక=గర్భము పరిప్రూర్ల 

మగునట్లు, ఎవ్య్వానికాజఏచం్యదునిి కన్నతల్లి = పసవించినజననియో (అనంగా6 జం 

(దుండు మీరసమ్ముదమందు. బుట్టినవాండం గనుక నచ్చటితీరంగమునకు మాతృత్వము_ 
తోంచుచున్న దనుట ), ఎవ్యాడు=ఏ చం గుడు ఆనలాకు=ఫాలా కుం డగుశివుని 
యొక్క, ఘనవ=దట్టమెను జటా=జడ యనెడ్కు వనవాటికికా = వన్మ ప్రదేశమునకు, 

వన్ని వెట్టు=ళ్ళ ంగారించెడు, అనా ర్హవంపు=బుతుసంబంధికాని, పువ్వు=పుష్పమో 

(అనయా శివుడు శిర స్ఫునధరించినా. డనుట,), ఎవ్వానిఫుట్టుక= ఏ చందునిజన్మము 

సకల దైవతజ=ఎల్ల వేల్చలయొక్క_, బుభుతా = పేరా (క టియొక్క ,న్ఫూ ర్హికిక=స్కుర 

ణక్కు అమనిలేని=ను టీపిడికొలములేన్సి మెట్టపంట= దేవమాతృ కభూఫలమో (పథ 

మాం పీబతే వహ్ని ఆను మొదలయిన ప్రమాణము ననుసరించి యనుట. ఎవ్యా (డు 

ఏచం[దుండు, కటికి=ాక కినమగు, -ఏంకటి=అంధతమసము, తిండి=భక్షణముగా గల, 

కరముల=కిరణముల యొక్క) గిలిగింతక్ = చక్కి లిగింతేచెతను, తొగక న్ని కొ=ాకలున 

' తీయయనియెడు కన్యక న్కు నవ్వక =నవ్వునట్ల్టు చెనకుక =స్పృృశించున్నో మధు కైట 

భారిమణ6ది=మధు క్రై టభు లనురాశ్షసులకు శతు వగువిస్తునకు మజఅందియు, కళోల= 

పోడశక భలయొక్క_, "నెలవగువాండు== స్టానమైనవాండు, చుక్క_లెటందు= నక్షత్రే 

నాయుడు, మిసీమిపరనీమ_మినీమి= కాంతికి పరనీము= =-ఎకు్కు_వగు పొలి "మేజఅయైన 

వాండు వలరాజుమేనమామ =మన్మథునికి దల్లితో (బుట్టినవా డు వే వెలుంగుల దొర= 

సహా సకిరణములుగలదొరయగుసూర్యునియొ క్క) జోడు = ఉద్దియగువాండు శేవె 
లుం౦గు = రో|తియందు6 బైకౌశించెడువా (డను, అత (డు = ఆచం మడు, వాగ డొం 

దుజా=నుతింప 6బడును. 

తా, కృష్ణ దేవరాయల నంళం బునకు మూలం బగుచందుడు పాలనము దం 

బునం బుట్టనా 6 డనియును శివునిజటాజూట మఠల౦కరించినా6 డనియును సమస్త 

'చీవతలకును , దున్నక, చల కోయరా నుణుపక, కాలనిర్లయము లేక ఆంకటి కాడి 
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డుసుక రమగునావోర మెనవా( దనియు, (మహోపకారియనుట ), సన గగ శముల నేత్ర, 

గలువతీ6గ యనుకన్యకను నన్వ (జేయు ననుటనలన మహాగసీకుం నునిసమొుమ్సు విష్తునకు 

మజుంది యనుటవలన మిక్కి_లియా ఖీజాత్యము గలవా. తనీ మును, కళానిధి యనుట 

సలన6 -గాంతిముంతు 6 డనియున్తుచుక్కాల" మేం డనుటునలన రాజ్య సరి సొోలన టు డేని 

యును మిసీమిపరనీము వలరాజు మేనమామను యనుటనిలన లాసఖ్య నింద ర్యాదిగుణ 

ములు గలవా. డనియును, సూర్య సఖు6 వనుటనెలన6 ఎతాసగుంముగ లవా6 తిని 

యును శ్రేవెలుం గనుటవలన స్యయం పకౌశుం మనియిను సువ 

తే, ఆసుభాభామవిభవనుఃహోంబు రాశి 

కుబ్బు మాణజింగ నందనుం *డుదయ మయ్యె 

వేద వేదాంగ ళాస్తా్థ 'విశదవచాస 

నా త్రధివుణాధురంధరుం + జై నబుధుండు. 90 

టీ, ఆజ ఆల సుధాధామ = వం్యనునియొక్క) వీధిన. సంసద్ యగనడు, 

మహాంబురా శి కిక్ =మహానము[ దమునకు, ఉబ్బుమోజింగకొ= సంతో, మ యును 

నట్లుగా, నందనుండు=కుమారుం తగు, నేద=నే దములయొక్క...యు, చే దాా౦గ కేక 

ముల కవయవము లగుశితొదులయొక్క_యు శాత్త్ర- మోమాంసాదిళాన్హ్రముల (యొ 
క్యు, ఆర్థడా అర్థ ముల యొక; పళ దజస్వ చ్భృమగ్సు వెన నాం సంస్కారము 

చేతను ఆత్త=పొందయిడిన, ధిష, కా=టబుద్ధియొక (=. ధురంధరు (దనం ఫర వాహీ 
యగు, బుధు౬డు=బుధ ౫ హాము, ఊఉ దయమయ్య౯ = జనించెను. 

ఆ”. బుధుడు చంనునకుం దనయు.డై సమస్త వేద శాత్ర్రములయరగ్థ్ధొంబులు 

లెస్సల్లూ చిలిసికొొనియె ననుట. 

క, వానికి. బురూరవుండు ప్ర 

జ్ఞానిధి 'జనియిం చె సీంహాY సద్భశు(డు తద్భూ 
దానికి నాయువు తనయుం 
జడానృపతికిం దన యు. డై యయాతి జనించకా, 21 

టీక. వానికిక్ =ఆబుధునకు, '(పజ్ఞానిధి=మ తిమంతుండును, సీంవా నద్భృ శుండుజు 
సేంహ సమౌనవి కముండును అగు ఫపురభూరవుండుజ పురూరన్దుం డను* కొన రీ జనియిం౦ 
ఇచెక =ఫు టైను, రద్భ్యూ జానికికా =అస్రురూర వళ్ళ కవ ర్తి 88, అయువు-; ఆయం వను పేగు 

గలరాజు, తీనయుండు. కుమారుడు, అన్ఫ పతికికా=అయాయున నురాజునకు, యయా 
తి=యయాతి యనుమహారాదు ,లేనయు 6 లేకానంద ను లే జనీం సక దన" ముండను, 

గటి Wear ARr Meme Reh ఖు న్ నగ డె నతీండు ౧ "నె య+యాతిన శంక. 

poe 



) 

Bio రికో, 21 

తా. బుధునకుం బురూరవుండును బురూరవ్రునకు నాయువును, నాయువునకు 

యయాతియు సుతులె ఫాడమి రని భావము. 

క, అతనికియదుదుర్వసులను, సుతులుద్భవమందిర హి త'సూదనులుకళా 

న్వితమతులు వారిలోవి, శ్రుతకి_రివహించె దుర్వ+సుండు గుణని ధియై. 

టీ. అతనికికొ = ఆయయాతిముహారా జునకు, యదుదుర్భసు లనుసుతులు= 

యదువు దుర్యుసుండు ననుతనయుల్కు అహితీసూదనులు_ఆహీతే=ళ తువులను) నూ 

దనులు=మర్జి ంచువారును, క ఫాన్వితమతులు-క ఫా = విద్యలతోడను, అన్నిత=కూడు 

కొన్న, మతులు =బుద్ధిగ లవారు, ఉద్భవమందిరి= పుట్టిరి. వారిలోకె-అయద. దుర్వ 
సులలో, దుర్యసుండ్య గుణనిధిమై= సు గుణనిధానమె, వి్యశ్రుతక్షీర్తి వహీంచెకా=[ పళ 
సమైన యశస్సును బొం'ెను,. 
అని మాం 

తా. ఆయయాతికి యదుదుర్వసు లనునిర్వురు తనయులు గలిగి రనియును, 
వారిలో దుర్వసుండు క్రీ ర్థిమంతుం జాయె ననియును భావము. 

mA 

త, వాని వంశ ౦బు తుళునాన్భ౪బాయ మయ్య 

నందు బెక్క_౦డ్రు నృపు లుద*యంబు నొంది 

నిఖలభువనాభీపూర ని+ర్సి దక్ రి 
Faure) రల వ 

నధీకు అరి తదీయాన్వ*ీయమున, బుటి, 98 
ర్లు లు 

టీ. వాని = ఆదుర్వసునియొక్క._). వంళంబు=కులము తుళువాన్యవాయమన 

య్యుజా=తుళునకులమయ్యెను. అందుక = అకులమందు, "పెక్క..౦. డు=అ నేకలగ్కు 

నృపులు=రాజులం, ఉదయంబునొ౦ది=జనించి, నిఖిల= సమస్పములగు, భుపన=లోే క 

ములంధ్కు అభిఫూర్ణ= నిండింపయబడిన, నిర్భిద=| పకౌశించెడు, కీర్పిక కీ రి చేతను, 

అధికులైరి= అధిక్యమును వహా౧చిరి. తదీయా న్వయమున _తేదీయజ= ఆ రాజుల నంబంధి 

యగు, అన్వ యమున క =సంళంబునందు, పుట్లే=జననమంది, ఇది ముందరిపద్యమున 

కన్టయము, 

తా. ఆదుర్వసుని పంళము తుభఘువవంశమని “పేర్పడినది, అవంళశ బందు “సెక్కు 

మందిరాజులు ఫుట్టి సకలలోకములయందును నిండిన క్రీర్తిచే గొప్పవారయిరి. అటు 

వంటి రాజుల వంశమునం దుద్భవించి; 

మహో స్త్థర. ఘనుండై తిమువీ,తి కా, గ ణిశ ఠకవఠ+ గ్రావసంఘాత వాతా 

న్ న రాడాశాంతదంతి+ స్థవిర కిరుల జం+యూటము ల్మాన్ని యిమే 

దిని దోర్షం ఫ్రైక వీఠి + స్టిరము పజిచి క ర్లిద్యుతు లో)దసిం బ 

ర్వనరోతుల్న మ్రు లెపాఃర్భ్వ ములంగొలువదీ+ వ్రృప్ర తాపంబుంజూ పెన్, 
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ఇటో ఖో జ ల కా a ఖు 

టీ, తిన్తుషీ తీశా గణి కనా తిముభూ పాల శ9న్టుండు, మునుల వ. అధికుండ, స్ట 

ry రూటముల్ _ శఠ=గాథని పియ కొరి యగు, సను లు సూర్ యుగము క్కి. ము (గాన 

=పర్యతములయొ క్క, సంభాళీ=ానమా హముయొ క్క. మ, నాతానన రాట్ _వాతిం 

వాయువే అశన=అఆహారముగా (గల సర్భములయొకి.., ల్. రో స'శేసనిరిమొ క్క 

యు, ఆశాంతేదంతి _ ఆశాంతే=దిగంతేములయండలి, జంగ. గ టములమమొక్క యు 
కి 

స్థవిర=నృద్ధయిన, కిరిజ అదినరాహా ముయొకి దు, (3 నా బ్లియు' ము లు గా( గరి 

ఛబ్బమువలుక్క ద్వంద్వ సమాస మగుటపలన నంతమంద లికిరణ బ్బము జహుస చ'నాంయత 

మైనది). జంరూటముల్ =జంజూటములను, మాన్ని. సడలించి ఇ మే్యగనిక్. - ఈ 

భూమిని దోగ్గండేక ఫీర్రిక్షా = దోర్గండ=-తనభుజూ దంగ మనియ కు, సగ. ుఖ్యుముగు 

పీఠ క =పీఠమందు, తిర ముప బీచి=స్థి రము గా నిలిపే కరి న్యు తుల య కౌంతుట్యు 

రోద సీక్ =భూ మ్యా కాళ ములంమ, పర్య = న్యాప౦ప (గా, ౧9 గ్రాలు టం క తగువులు 
న్యు లై =తగ్గినవావై, పాొర్భ (ముల (గొలువ జొ వంతల. జీర. సివిలవద గ త్ 

(పతాపంబుకజతీక్ష మగు కౌర్యమును చూపకొ=శనటటి జను. 

తా. అఆవ౦ంళమునందు6 బుట్టి ఘునుండయిన తీమ్మ దేనరాయండు మున్ను ఘూ 

మిని భరించుచున్న యాదికార్మ, స _ప్పకులపర్యతే, ER దిగ జా దిసె ౧*వాములయంిను 
1 

వరునగా౭ గలిగిన క తత్వ కా కిన్య నా తాళ నత్వేచూ రని బాసి భ్యవృద్ధత్వము అనుగోబ ముల 6 

పూచి యట్రికమళా దులతోడితొడుసు భూమికి లేకుం జానే తెనభుజంయిన గిరి 

యించి శత్రువులు న్నములై తన్ను నేవించుచుండం దన గ్ (పతొపములు మోమ్య:: 

తరిక్షంబులయంము వ్యాపింప జేసీ భూమి కధిక సౌఖ్యమును గలుగ జీను ననీ సొనను. 

క, వితరణఖని యాలిమ్మ, శీతిపగ్రామణికి 'బేవ+. 'బేవికి నం 
చితమూ_ర్హి యీశ్వర ప్రభుం డతిపుణ్యుండు వుజ్టై సజ్జ నానన పరుల గ? 

టీ. వితరణఖని = చాననిధియిగు, అ ర్లీమ్మశీ తిపత్స గానుణ కణ" . అట్లంమ్ము 

భూ పొల(శేస్టునకుు చేవక్లీదేవికిక = దేపకీ బేవి య నునతనిఖార్య కను 6. చిత్రమా Ez 

అంచిత=జఒప్పుచుం డెడి, మూ ర్థి=అకౌరముగల, అతిఫు ణ్యు 6డుజ సుక్క స్తుట్య్యముగి ల ॥ 

ఈళ్వర _పభుండు=ఈళ్వర దేవరాయండు, నజ్జనాననపరు (డి = సాధుజనసంరశ్న (11 కై ద 

గలవాయడ్క పుట్టకాంజనించెను, 

తౌ. తిమ్మభూ పాలునకును దేవకీ బేవన్ముకును నీళ్ళరబేనచాయలు ుళు నని 
ఛానము. " 

nD బలమదమ త్త దుష్ట పుర+భం జనుం క్. పరిపాలితార్యు. ల 
ర్ 

యిలపయి¢+ దొంటియీోశ్వరుఊెయీాశ్యరు(క జనియింప రూప జొ 



వీ క 98 

జలరుహనేత్రలం దొణియగి + శ లవనంబుల భీతచిత్తు ర 

మెలలౌడుళ త్రుభూవరులు * మేనుల( దాల్చినమన్మథాంక ముల్ . 26 

టీ, బల...జనుండే _ బల= బలము చేతను, మద=గర్వ్భము చేతను, మ త్త=మది౦ 

చిన దుష్ట=దరాత్కు లైనళ తునులయొక్క_యు, రాక్షసులయొక్క_యు), ఫురజపట్ట 

ణములను (|తిపురములన్సు, భంజను6డై =భధంగపణుచువా6డ్రై పరి.. ర్యు౬డై - పరిపా 

లిత=సంరతషణముచేయ (బడిన, ఆక్యు౯డై = సెద్దలుగలవాడై, (పార్వతిగలవా (డ్రై? 

తోొంటియీశ్వరు 6 డె=మొదటి యీశ్వరుండే (అనయా శివుండే)) ఇలపయిక = 

భూమిమి6ందను, ఈళ్వరు _డై=-ఈళ్వర రాజై ) జనియింపక =పుట్టంగా, జలరుహూన్నేత 

లకొడాస్ర్రీలను, తొంగి =విడిచి, -శెలపనంబుల కొ=పర్య తౌ రణ్యములయ ౦న్ఫు భీత 

చిత్తులై =భయ పడినమనస్సుగలవారై, మెల..*రులు _ చములలెడు = సంచరించెడు, 

శ తుభూవరులుడశ తురాజులు, మేనులకా=దేహ ములందు, తాల్చి.. .కముల్ - తా ల్ని 

న= ధరించిన, మన్మథాంకముల్ =ముదనలా౦ఛనములు రూపెఅకా=రూ పుమాసెను. 

తా. అనంగా నాయిీశ్యర రాజు శత్రువు అతనిదాడికి నిలునం జూలక | పీయు 

రాండ్ఫిను విడిచి క్రొండలయందు నడవ్రులయందును భయముపడుచు.6 దిరుగు నపుడు 

వారి చేవాములందలి మన్మథ చిహ్నములు మాసె ననియు నీశళ్యరసందర్శనము చె మ 

న, థచివ్నాములు మాయుట యుక్త మనియు భావము. 
—2 లాం 

ఇంద లివిశేపణములు శిపపరము గాను, నాజపరము గాను నన్వ్నయించుటవలన 

ఖే పాలంకౌారము. 

స్, నిజభుజా శిత థధారు+ భవ జకవచంబు, దుష్టభుజం గాహిః తుండికుండు 

వన చేవ ణామనో+ ధనపశ్యతోోవారు, డరివాంససంసద+భా)గమంబు 

మార్షణగణవీకః మధు మా సదివసంబు,గుణరత్న రోహణ+ వ్ ణిధరము 

బాంధవసందోహఃపద్మవనీ హేళి, కారుణ్యరసనిమ్న+ గాక శత్రు 

"తే. డన జగంబుల మిగుల. బ*+ఖ్యాలెం గాంచె 

ధరణిధవద త్తవివిధోప+ చావిధాస 

మూరిత శీ వినిగిత+నిరరాల 
జ ౬ జ్ర జ 

యేశ(రు(డు తిమ్మభూపతి+ యీశ్వరుండు. 27 

టీ, నిజ...చంబు-_ నిజ = స్యకీయమగు, భుజజబాహువును ఆగశ్రిత=ాఆ [శో 

యించిన్క థారుణీ=భూమిక్కి నజకవచంబు=మగజాల మైనుటువయినవా (డును, దుష్ట 

కుండు, దుష్ట=దుర్తారులనియెడు, భుజంగ=సర్బ్చ ములకు, ఆహితుండికుండు= పాము 

అంబ స్పైడువాండు ను, నన. ..హారు.ండు_ సన జే కాజ కమలలో చనలగు ప్రీ లయొక 

మనః=మనస్సులనియెడు, ధన=ధనములకు, పళ్యతో హారుండుం= _నత్యత చోర డును 



24 ఆముక్కనూల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

అరి...మంబు- అరి=క తువులనిమయెడు, సహంన--అం గల యకం, సాసల్ = సమాహ 

మునకు, అభా) గముంబు - అభ్య =మేసుములయొక్క_) ఆగమం కెలముమ్యు (వస్జార్తు 
ననుట), మార్గ, ..నంబు _ మార్గణ=యా చకులయొ క్క నంట ను ప్రులనియడు పక్షం 

కోయిలలకు, మధుమాన=వసంతమా నసముయొక _, ళం... నస మున పోగ కును 

గుణర త్న రోవాణతో ణిధరము_గు:ఎ౯ాగుణము లనియె కు, రత్న మలము గో హ్ 

ధరము=రోహణపర్వత మెనవాండును, బొంగు. “హీళి = భాంగనినం వం. బంధు 
నమూహామ నెడి, పద్ద ననీడకవులవనమునకో, EE సూ మ్య లమను, కమ, నుం 

డు- కారుణ్యరస=కరుణయనునుద కొమునకు నిమ్ము గాక భ్యొతుండు- నిన్ స్ట ర్లయాపనము 
(చుండును, అనక అనలా, ధర, యందు ధరణీఫ వజ రాగాల చేత, స్తం ఈంఎడిన్క 

వినిధ=పలు తెగలగ్కు ఉపదా=కొనుకలయొక్క, నీఛా-|సకాగ సునత సమార్జీ గేణ 

నంపాదింప(బడిన, |శ్రీ=నంపద చేత, వినిర్జీ తే జయిరిస ౧బజీన, నర్ 0 "లయం స్యగ్యము 

నకు, ఈళ్యరుండు=( పభువగునిం ముండునుగల, తిమ్మ భూ పతయిా శ్యనుండు గను భూ 

పాలఫ్టుతు. డగు నీశ్యరబేనరాయండు, జగంబులక్ = సూ తులయ న్కు మనులటొలటుత్రీ 

శయించునట్లు (ప్రఖ్యా కిగాంచెకాడకీ క్రియాంను, 

తా. తికుమలదేపరాయలకుమారు( డగు నికర జీషరా చుక  రాశాలనలని 
కప్పంబులచే నధికనంపద గలవా౭6డోయి తనయెళ్యర్వము య నిం ఉని జయి ౧చుచు. 

దనభుజము నాళయించినభూమికి షృజకనచ౧ బన గుస ణన అను భాయుటము. భోయుల 

వానివలె జెండాడుచునుు మిగుల నొగనగువా యు గాము. మగుసిఅకునంగుటల కన 

చక్క. ౭దనంబుచే నాకర్గి ౦చుచు వానకెలము హంనలను వణమినట్లు ౫ తువ్రులకు న 
అుముచు: గోయి అలకు ససంత ర్హువట్ల యా వకులకుం చాను నంగోలు కోరు ..'గొ గత్నం 
బులు రోహణపర్వతంబునం మంబ ె గుణంబులు దనయందగు “వ గౌణ సః యని 6 
శాంచినపద వనంబు చందంబున దన్నుం గాచిం చుట్టంబులు ముక రసన భోొదల 
సము దంబుశ చెడయడనిజలంబట్ల తనవ్ఫా డయం౦బున 6 me సనం బూ శు దుగదో 
నేలుచున్నా 6 డని లోకంబులందు విఖ్యాతి నహిం“నెను, 

కం 

క ఆయిీశ్వరనృపతికిం బు, క్యాయత మతి యెనబుక్క* మాంబకు. "బేజు 
_ స్త్రాయజహితులుదయించిరి, భియుతులగునారసింసా+తిమ్లున శేంద్రుల్. 

ట్రీ, ఆయీాక్ళరన్ఫ పశీకిక = అయీ ళ్ళర జేవరాయలకును , స్రణగ్యయతేమతి 
యెనఆపుణ్యములయంను వికాలమగు మనస్సు గల బుక్కంమాంసకోళా- "బుక hy MA, 

శ 

జీ 

'వేజ,..తులు_ తేజః= లేజముచేతను, తోయజహీతులు= సూర్య్యలును, ఫీయుతులులబు 
గ్థిముంతులును, అగజ జుయిన నార నింహతిమ్మున కేం దులొంనర సీంహ జీన రొాయలును 
వరముల దేవరాయలున్సు ఊదయించిరి=జనననుందిరి, ఈపద్యమున శండానచగణనుందు 

t 

+ 



వీధి క్ర, విగ్ 

బుక్క_మాంబ యనుచోట నంచాశబ్లభన మైనయమ్మ యనునది తేలంబలికిన నమ యె 
నది గనుక బుక్క_మ యని యుండం గా దానిపైని మరల నం బాళబ్దము (ప్రయోగించి 
నందున6 బౌనరు క్త్బ్ట్ము గా6 గానయడుచున్న ది. ఇందుకు “ఆర్యాంచాదిక ళ చా స్సు 

ర్యత శేరి స్థార్ణగోచరాజ తత _స్థదంతళ బ్రేభ్యో నైవ్యకే స్టార్ధగో చరాః ' అని యధర్వణ 
వచనము. ఈసీరున నున్నను నీ పకౌరముగాC గ్రుయోగించుటకు మూలము వివారింప 

వలయును. 

తౌ, అటువంటి యూళ్యర రాజునకు ను, బుణ్యాత్కురాలైన బుక్క _మ్ముకును, 

సూర్య నివంటి తేజళ్ళాలురును, బుద్ధిమంతులును నగు నరసింహ రాజును తిమృరాజును 

బుటిరి, 
న్ 

క, అందు నరస ప, భుండు హారి 

చందనమందారకుందః చం ద్రాంశుని భా 

స్పందయళ స్తుందిలది 
జాల 

క్క_ందరుం జె ఛాతి యలం+ గలువము లడల౯ం 29 
0 టో 

టీ. అందుకా =వారిరువురందునుు నరస్యపభుండు = నరసింహ జేవరాయండు, 

హరి.. .రు6డై - హూరిచందన=[శీగంధముతోడను, మందార= పారిజాతపుష్పములతో 

డను కుంద=మ ల్లెపువ్వులతోడను, చందాంశు = చందకిరణములతోడను, నిభ= 

సమౌన మెనట్టి అఆస్పంద=చ లింపని, యళః=కీ రి చేతను తుందిల= పెద్దకడు పుగల,దిక్ = 

దిక్కు అయుక్క_, కందరు.డై=గుహూలుగలవా (డై, కలుపములు= పాపములు అన. 

గక =నశించునట్లు, ధ్యాతి=భూమిన్సి ఏలెక =పాలిం చెను. 

తా. వారిద్దతీలో నరసభూ పాలుండు వారిచంద నాదులతో సమానమై శుభ 

మెన తన క్షీర్డి దిగంతేమలయందు వ్యాపించుచుండం గాం చాపము లడలాపోవునట్లు 

భూమిని చాలించెను. 

నీ అంభోధివసనవిఃశ(ంభ రావలయంబు, 

దనచాహుపురి ముఠతకముం చేసె. 

గకుబంత నిఖలరాఃక్రికరంబుం జరణమం, 

జీరంబు సాలభం+జికలం జేసె 

మహానీయనిజవినిర్మల యశ స్పరసికి, 

గగనంబు6 గలహంస కంబు. జేసె 

న శాంతవిశాీణనాసారలత్న్మీకిం, 

గవికదంబము? జాతఈకములం జేసె 

4 



ల్ర్రి అము క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

తే, నతిళితకృపాణకృత్తమః తారిపీర 
మండ లేశసకుండల+ మకు టనూత్న 

ను స్తమాల్యపరంప రా? మండనార్చి 

'తేశ్వురుం డగునారసిం+ హేశ్వరుండు. 80 

టీ, అతి...రండు _ అలతిశితే=మిక్కి... లివా డియగు, కృ పాంంఖడ్లము "చేతను 
కృ త్తజన ణక (బడిన, ము త్త్హజమదించిన, అరివీర=.౯_శులందువీళులగు, వందు భీ? -ర%బాల 

యొక్క, సకుండలమకుట = కుండలకిరీటములతోంగూడిన్స నూత్న = నూనోనము 

అయిన మస్త=శిరస్సులనియెడు, మాల్య=విరిసరములయొక్క_ సగంసరా- నమూాహ 

ము చెతనుగ లిగిను మం౦డన=అలంకౌరము 'చెతన్కు ఆర్బిత-ప్లూజించ బడిన ఈక గుం 

డు= న ర్వేశ్వ్యరుండు గలిగినవాండు, అగు= అయినట్టి, నారసింహే ౩ (యుండు: నగనీం 

హూచేవరాయండం, అంభో...యంబుకా _ ఆంభోధి౯ నముకము, నసన--స స్టరిము 

గాయలు విశ్ళంభరాజభూమియొక., వలయంబుక=నలయమును, తేన, +. తేయుజొం 

తన=తేనయొక్క., బాహు ప్రురి= కేయూరమంద లి నరకము జే సక. మరక గమణీని 

జేసెను. కకు...రంబుకా- కకుప్ దిక్కు... లయొ క్క... , అంతే ="దెజి౦గులయం నలి, నిఖిల 
= సమ స్తమయిన్స రాట్ =రాజులయొక్క_, నికరంబుళా=నమాూహమును, నగ. 

కలక _ చరణమంజీరంబు-చరణ = పాదముయొక్క_, మంజీగం బుకాగ ౦డీ పంేగము 
యొక్క, సాలభంజికలంజేసెకొ=[పకిముల(జేసిను, నువ... సీకి "మహా నీయ- అధ 

కమెయున్న నిజ=స్వకీయమయిన్క వినిర్మల=మిక్కి. లిశు ధనుడ, యకఃా:గీ ర్లియని 
యెడు, సర సీ కిక= సరస్సునక్కు గగనంబుకొ=ఆశాశగమున్ను కోల వాంనకి ౦బుంజేసజా 
= వహాంనవి శేప మును జేసెను, అ(శ్రా...లక్షీ ్మకికా_ అళా9౦0త- "ఎడ 'సోనని, సికా9న 

= వితేరణమనియెడు, అసార = థారాసంపాతేముయొక్క.., లశ్నీ శ్రీకక్ ఆ నమ్మ ద్దికి, 
కవికదంబముకొ = కవీశ్ళరసమావామును, చాతకములంజేసిజా = భాతకపశులను 
జేసెను. 

| 

తా. నరసింహ రాయలు యః ద్ధర౧గ మందు బహీ రంగము గా 'సదిరంచినళ తు 
వీరులతలలు మకుట కుండలంబులతోడం గూడ? దనఖడ్లంబున ఖండించి, అట్లి శిగం 
బులను నిరులసరముల చే. గటకంఠు:డు కపొలమా లాధరు(డు గనుక నతని న్లంకి 60 
చుచు. జతుస్సమ్ముదముద్రితభూవలయంబు ననాయాసంబుగా వహించి పొలిందుదు 
సమ స్పదేశాధిశ్వరుల చే (మొక్కులు గ కొనుచు భూమ్యంతరిత ంబులయం[ుం దన 
యళంబు నించి యెల్లప్పు 'డెడ తెగనిదానంబుల చేశ 6 గవీళ్యరులకు 6 దువ సేయు 
చుండె నని భావము, ల రహ మోలంరా=ా జరా 



వీ 8 కఈ 97 

తే, ఆనృసింవా ప్రభుండు ది+ప్పాంబవలన 
నాగమాంపికవలన నం+దనులం గాంచె 

పీరనరసింహరాయభూ+ విభుని నచ్యు 

తాయతాంశజు శ్రీ శ్రికృషవ్ణరాయ నిన్ను, లి! 

: క్రీ, (శ్రీకృష్ణ రాయ= కృష్ణ దేనరాయా | ఆన్ఫసింవా(పభు డు =అనరసీంపా చేవ 

రాయడు, తిప్పాంబవలనక =తిప్ప మ్మాటేవినలన, వీరనర సింహ రాయభూ విభునిక = 

వీరనర సింవారాయలను నాగమాంబికవలనక=నాగమ్ముపలన, అచ్యుతాయ తాంళ 

జక -అచ్యుత= శీకృష్ణునియొక్క_, ఆయత=పూర్షమగు, అంళ=కళ చేతను జుకొ == 

పుట్టినట్టి, నిన్ను ౯ =నిన్నును, నంద నులక = పుత్రులను గా, కౌంచెలా=పడసెను, 

తా. ఆ నరసింహరాయలకు భార్యలగు తిప్పమ్ము నాగమ్మ యనువారిలో € 

దిప్పమ్మకు వీరనృర సింహ రాయలు ను, నాగమ్మకు కృష్టాంశ సంభూతు( డగు కష్ణ 

జేవరాయలును సుతులై గి, 

క. ఏరనృసింహుండు నిజభుజ, దారుణకరవాలపరువ+ థా రాహత ప 

రారి యగుచు నేకాతప, వారణముగ నేత ధరనవారణమహిమన్. 

{| ట్రీ. వీరన్ఫ సీంహు6డుజవీర నర సింహ రాయ (డు, నిజ ..యగుచులా _ నిజ 

స్యకియమగు, భుజ = భుజమంద లి, దారుణ= భయంకర మెను, కరవాల = ఖడ్డము 

యొక్క), పరుషజ=జక ఠినమగు, థారా= =అంచు చేతను వాత=నంహారింప (బడిన, వీర= 

వీరులెన, అరియగుచున్ =శ | తువులుగలవాండగుచు, అవారణమహిమజా - అవారణ=ా 

అ(పతిహాత మైన, మహీమక'=మహ త్స గముచేతను ధరకొ=భూమిని, ఏకాతపవార 

ఇముగకొ=ఏక చ్చత్రము గలుగునట్లు గా, ఏలక=పాలించెను. 

తౌ, వీరన్ఫ సింహ రాయండు తన ఖడ్గము చెత -ఇదురించినవీచులగు శ తువుల 

నణికి యడ్డము లేనివిజృ ౦భణము చెత "నేక. ఛ తాధిపతియై భూమిని చాలించెను, 

క. ఆవిభుననంతరంబ ధ 

రావలయముయ బూని తీవ్ర + రహీమైం డిరును 

ల్రేవియును నన్న పూన్లా 

డేవియుః గమలాబ్దముఖులు + ేవేరులు:గాన్. లికి 

టీ. అవి...రంబ _ ఆవిభు=అవీ రొన్ఫ సింహ రాయలయొక్క_, అనంతరంబ = 

తరువాతనో, ఈన్రడా =నీవు, తీరునుల్లేవియుకొ=తీరునులయభుయు, అన్న ప్రూర్లా బేవియుకా" 

జ అన్న పూర్లమ్మయునను, క మలా జ్ఞుముఖులంజూకే ములమువంళ్ యు చం(గునినంటియు 
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ముఖుముగలవారు, 'దేవేరలు-గాక-= పట్టపు దేవులు గా లా, సన రావలయ ముక జ బూపల 

యమున్వు రహి మెక =సంతోషము చేతను పూనితివి=నహీంచింవి. 

తా, జ్యేస్టు డగు నానృ్ఫనింవా రాయల సీమ్మటం గా స్యదేనరాయలం సూ భార 

మును నహి౦చె ననియును, దిరుమశ్లేవి, యన్న ప్రూర్లా బేని యతశనికిం సట్టపు'దేవులనియు 

ను భావము. 

సీ తొలలగౌను ధూమఊతుతోభ జనులకు, 

నతివృష్టిదోవమభ+యంబు వాసె. 

గంటకాగమభీతి + గడచె నుద్దతేభూమి, 

భృత్క_టకం బెల్ల 4 సత్తువడియ 

మానె నభఘుస్ఫూ ర్తి + మరుభూములందును, 

సెలమూండువానలు + నిండం గురిసు 

నాచెలగోపాల + మఖలసద్వ )జమును, 

నానంద మగుమన్కి. + నతిళ యిల్లెం 

తే. బ్రజిల కెల్లను గడు రామః రాజ్య మయ్యె 

జారుస తా పఢ్య యీాళ్ళ్వ ర+నారసీంవా 

భూవిభునికృవ్న రాయ య+భ్యుదయ "ముంది 

పెంపుతో నీవు ధాత్రి. బా+లింపంాను, వశీ 

ట్రీ, చారున త్య - చారు=ఒప్పిదనుగ్సు, సర సాత్ల స గాము చేతను, 

బలము చేత్ ను, ఆఢ్య=ఘను(డవైనవాండా! ఈశ. ..రాయ - ఈళ్యాగనాగ సిం వాళ్లూ 

విభుని= ఈళ్యర రాయల పుత్ఫు (డగు నారసింహ రాయల తనయిు(యయసన్కు కసం 0కు =. 

కృన్లదేవరాయా ! నీవు, అభ్యుదయ మొ౦ది= కే] యనా నుటించ్కె ఛాత్రఖాం భూమిని 
పాలింపంగాను = సపౌలించునుండంగా, జనులకుకా - | వజలక్కు ధూమ. ..తరోధ 
భూమశేతు=తో (కచుక్క_సలని, మో భజనుర్భిషము, తొలంగనుం 'అీదాయను. అథి 

వృష్టిదోషభయంబువా సెక = అధికవర్ష దోప మువలని 'వెజిపు సదలీను, కంట. ...ఫీతిం 
కంటకడతుద'వై రిరాజులయొక్కా , అగమ=రాొకి'నలని, ఛీతీ-. భయము, కడ చకా ఆ 
అతి కమించెను, ఉద్ధతి... బెల్లక _ఉఊద్ధతజగర్వించిన, భఘూమిళ్ళత్ = రాగాలయొకి క, 
కటకం బెల్హక = రాజ్య మెల్ల ను, ఎత్తునడియే "బల హీనమయ్యును, ఈ ఘనా _ర్థీంగలవి. 

పాసపములయొక ్కన్ఫూ ర్హి=అతిశ యము, మాెసకొ=రూపు సిడీయను, నునుభూము 
లా చా a ల ఇ జా ' క్ mr శ pera ౯ 

లందును = నిర్జలభూములయంమను, సెలమూా(డువానలు =, నిలయము డే సవా సలి 
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నిండన్ =పరిపూూరమగునట్లు, కురిసెస్ =వరి ౦చెను. (“మరుభూములందును” అునుసము 
ణ్ స మి 

చ్చాయక'దుతే సారస్యమువలన ఫల వద్భూములందు సెకము పదిదినముల కొక్క 

వర్ష ము గురియు ననుట). ఆ బాలగో పొౌలము= బాలురు గోపొలురు మొదలుగా,అఖి 

= = _ములు-అక్రైల=సమ స్పములగ్ఫు, సత్ = సజ్ఞనులయొక్క_,)_వజమును=సమూపహా మును, 

ఆనందమగు = సంతోప ముగల, నున్మి_క=(బమకు చేతను, అతిళయిల్లెక = అధికమ 

యేను. (పజల కల్టను= సమ స్పజనులకున్సు కడుక =మిక్కి_ లి రామరాజ్యమయ్యిక = 

బాలవమర కాదిపీడలు లేని _శీరామ రాజ్యమువ లె నయ్యెను. 

తా. కృష్ణదేవరాయలు కేేయస్సు గలిగి రాజ్య మేలుచుండ( గా, భూమిపై 

జనులకు దుర్భిక్ష భయమును, అతివృష్టి భయంబు ననావృ ప్ర్రఛభయ౦బు మొదలగు నీతిబా 

నలు లేననియున్సు దగినకొలములయం౦దు6౯ గగావలనిన వానలు గుదియుచుండె నని 

యును బరరాజులు దాడి సేయ రనియును, బాలురు వృద్దులు గోపకులు మొదలుగా 

“నెల్ల వారలును నిరంతరనంతోపష౦బు6 గాంతు రనియును, బాొలనుర ణాదిదోపం౦బులు 

లేక (శీరామరాజ్యమె యుండె ననియును భావము, 

కః తునియలు దొమ్మిదియ(టం బదు 

నెనమం డ్రంట మోచువా ఈ నేకపకిటికూ 

ర్మనగాహు చేటిలావరు 

లని తావకటాహూు వొకండ + యవని భరించెన్, వీన్ 

టీ, తునియలు = భూఖండములు, తో"మ్తిదియ (ట = నపసంఖ్యాకంబులయట. 

మూ(చువారు=సహిం చెడువారు, పదు నెనమం[ డంట= అ ప్రాదళ సంఖ్యాకుల య. అనే 

...హులు _ అనేక ప=రెంట(బానము జేసెడిదిగ్గజము  లెనిమిదియును, కిటి=వరాహ 

"మొక్ము.౦డున్ను కార్మ=ఆదికార్మ మొక్కొ_౦డున్కు నగ = కదలనికులపర్వ తంబులే 

డును, అహులు= కేషుండొక్కా_ం౦డును,(ద్వం౦ంద్యాంతమున బహువచనము) వీరు ఏటి 

లావరులు=ఏ పా టబలవంతులుఅన్సి తౌవకజనీనసంబంధమగు బాహు వొకండ=భుజ 

"వెొంక్క_6 డే, ఆవనిక భూమిని, ఛరిం చెక్ జవూ నెను. 

తా. కృష్ణదేసరాయలభుజము మున్ను భూ భారమును నసహించియున్న వారగు, 

గజ్బ వరాహృ కొమఠ, కులపర్వత, శేషులను లెక్కి_౦చి పదు నెనమం (డని యెణింగి 

భూ భాగములు లెక్కించి భరతఖండాదినపఖుండంబు అని తెలిసీ యొక్క క్క. 

ఖుండాం బిద్ద లేద్దజు పహించుచున్న ట్లూహించి వార లెట్టిబలపంతు అని యొగ్గించి యట 

తొొన్లిదిఖండంబులు గ అ భూమందడల౧ బంతయు6 దానే నహించి నని భావము, ఈ 

పద్యం౦బునండ లీ య:ట” శబ్దద్భ్యయం ఒనంగీకౌరార్థక ౦బే యున్న ది, 



లి ఆము_క్షమాల్యద ) సవ్యాఖ్యానము 

Fre 

జా 

నా 

నీ తోొలుదొ ల్ల నుదయాద్రిఃశిల( దాన్ “అం డృంచుు 

నసిలోహమున వెచ్చ + నై జనించే 

మజి ఫొండపిం డెక్కి + మాజ్కొన సలియెన, 

యలకసవా పాత్రు + నంటి రాజే 

నట నొ.గి జమ్మిలో+యం బడి వేంగి దహం ఇం 

గోన. బిట్టర్చెం గోట్టానం దవి టె 

గనక గిరిస్సూ_ర్రిం + గణంయె గాతమిః గ్రా, 

నవల నాపొట్నూర + రన్రలుకొనిమె 

శే, + మాండెములు వ్రైల్బె నొడ్డాణి * నుసి యొన గ్గ? 

గటకపురి/ గాల్నే గజరాజు + గలి పజిన( 

దోంకచి చ్చన నౌర సోదురనగావా 

ఖేలద్భు గప తాపాన్ని + కృష్ణరాయ. 86 దం 
టీ, , కృప రా య= కృష్ణ రాయభూ సాలా, నీ సం సాగ = న్ ఎ. నియుకి గ్ 

దురనగాహా =(ప్రవేశింపళోక వము గానియట్టు, ఫోలత్ = u జయే దుం నం UE Be AA, 

(గ్రతౌప=[ పతాపనునియెడు, అగ్ని నిప్పు, త్రో (క చిచ్చనడ్ == తగ నన్న జ్యూ అయో 
యన్నట్టు, తొలుదొ లక = ప పథమమంగు, ఉదయా దిసలం”. 4 యెగిరి మర్ష 
మనియెడు చెకుముకిరాతిని తౌ ంకిజస్పృృశించ్చి తీగ్మడీ...మునజా-తీం తిం చులణ్యలిం 
వెడుం,ుఅని= ఖడ్డమనియె శు, లేోవామునకొ= =అగ్ని జననకౌర[ మగున యప సక యుండు, 

వెచ్చనె= జవేండిమి గలదియై,జనిం నెక్ = అంకురించెన్కు(శిషకు ఖ?ల మును భోహస 4 
కయు నొలసీనప్పుడు నిప్పుపుట్టు ననుట), మలీంసమ్మట,  కొండవీండు-. కొందవీటి 
దుర్గమును ఎక్కి ఆఆరోహించి, మాటో _ని= ససనుటించి, నలియేన-- నలల మున్న, 
అల = అ ప్రసీద్ధుండను, కసవాపా తు6 డనువానిని, (నయిన జ నేల గిన క సవా 
పొతుక=కనవాపొతు(డనుకసవును, అంటి = తొక రాంజిళ్ పొగ సీను, 

(( ఆనిప్పు నలంగినక సన్హువెం బడినప్పుడు రాదా ననుట), అటక జట ను సాంగ్ = 
వెడలి, జమి్మిలో య (బడి = జమ్మిలో య యను (ప్ర దేళము (పజీశంచి, (జమ్మిహెట్లు గల 

tt 

బొటియలో 6 బడియును), వే (గికొ=ావేశినాడును దహీంచెకొడాకొ తిను వేలం 
' (పకాళించి, (కాల్చి ననుట, కోనకా -- కోన నీవును, కల కె తనము గా సగ - 
శాల్సి, కొొట్లానC దగి లెకా =ఘూగే ట్రా మనువే మగ దంటుకానయ ను. (జమ్ చోటు 

te 

గాలి యాయన్ని కొట్ల మునంగా శాల గావున జాని నటీకొ జనలు ట్స; కీ నషి AH 

* కెరలున్కీ యసీలోపా, + మాడుగుల బే ల్ని సా భా 4 మనీయొన ర్చ, 
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కనకదుర్గముయొక్క_, స్ఫూ ర్హికొ=అఆధిక్యమును, కటి చెక్ =కఅంగంటే సెను, అగ్ని 

నలన బంగారము గజ6గు ననుట), గౌతమి 6 (గావెకా=నోదాసరిని దపింపం జేసెను, 

(ఆగ్ని వలన జలంబులు ద్వప్పము లగు ననుట), అవలకా = అనంతరమంము ఆపొట్నూ ' 

రక =పొట్టునూరు అనుపదేళమందు రవులుకినియెకొ = |పజ్యలించెను. (ఆగ్ని 

ఫొట్టుమో ంద 6 బడీినప్పుడు రగులుకొను ననుట, మాంజెములు (వే 'ల్పెకా=మా ౯డెము 

ని వుదేశమ = న అ యెడుమన్నెపుదే ములు (గాల్చెను, ఒర్జాణికా=ఓ ఢి దేశము న్ను మసీయొన ర్చెక 

= భస్మసాత్కృ తము. గావిం చెను, (అన6గా బుగ్గి చేసెననుట)) కటక ఫురికా=కటక 

మనుపషట్టణము ను, గజరాజు=గజపతి, కల గ=కల (తేపడి, వబవకా = పలాయితు (డు 

గాయగ్యా కొల్పెక=దహీంచెను. కటకొప్రరిక=పురివంటి గిరినికే౦బమున్కు గజరాజు= 

పర్వతమం ద లిగజ శేషము, పఅసకొ=మంటం జూచి పటుగులిడునట్టు, కౌల్చెక= 
ర్స థి లుం 

తగులంబె న్లైను, 

తా. కృష్ణ చేనరాయల్ట పతా పము (పథమమం దుదయగిరిదుర్ష మౌ కమించి 

పిమ్మట. గొండవీ టిమర్గముమో 6ది శేంని కసవాపా[ తుని నంహరించి యచ్చట వెడలి 

జమి్మిలోయమిోంద చేయి చేలిదేశము నాక్రమించి కోననీమం కొని కొట్టమును 
గ్రహించి కనకదుర్లమును బాడుంజేసీ గోదావరిని దపింపించి పొట్టనూర వ్యాపించి 

మన్నెఫు దేశము లా(కమించి యోఢిచేళము జయించి గజపతి భయంపడి పజిచు 

నట్లు కటక పురి న్నాకమింవె ననియునుుఆ_పతాప మగ్నివలె నుండె ననుటవలన నయ్య 

గ్ని యుదయగిరి యనుచెకిముకిశిల 6 దాశి కత్తి య నెడు చెకుముకి క త్తియందు6 దొలులే6 

బుట్టి కొండవీ6 డనుకొండయొక్కి. నలిమయైనకసనవా పాతు. డనుక నవు నంటి రాంజు 

కొని జమ్మి చెట్రమోంద వేంగ చెట్లమోంద 6 బడి దహించి కొట్ట మంటుకొని కనకదుర్గ 

మనుకొనకమును గఅలంజేసీ గోదావరిలోనియుదక ములు గాగ టెనీ పొట్టనూ రను 

పొట్టుమాంద6 బజ్వరిల్లీ యావలం గటక పురి యనుకొండదరియంన.6 జేరి యచ్చట నివ 

సించుచున్న యేనుంగు పా జిపోవునట్లా పదేశమును దహి౦చె నని యచ్చటచ్చట నుం 

'డెడుళబ్బములవలన తాసపకెలంకౌరమును, ధ్వన్యలంకారమును దోంచుచున్నది. 

ఉ. చిత్రము కృష్ణ రాయ నృపః శఖర సీదగుథాటి కోడి స 

రత్త నిలింపకామినుల+వాడకుం గాంపులు వోదు రుత్కల 

క్ష శత్ర్రయపాత్రు లెల్లం- గసు+గందని మేనుల. దొంటిపెద్ద చే 

సూత్రము. బన్నినారొ బల*+సూదనుఏంటికిం. గొండపింటికిన్. 87 

| టీ. కృష్టరాయనృ ప శేఖర= ఓకృన్ల రాయభూ పాల శేస్థు జా! నీదగు=నీసం 

బంధమగు ఛాటికికా = డాద్ధత్య ముచేక, (ఇది విభ క్రివ్యత్యే యము), ఓడి=వాతుల్రై 
శ్ 



Sy) ఆము _క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

సర్వత = అన్ని దేశముల రాజులు, నిలింపఠకామినులజాడాసక్ -- అస్ఫర ఫ్రీ ల నావను, 

(అనగా స్వర్గమున కనుటు. యుద్ధములో బచ్చిసవ =కు స్టడి తుం సలి య న్చగల 

యిండ్లకు ౬ బోచ్చమరని వర్శించుట కవినంస దాయమ్బు, కౌ హీను కొయర 

ముగాంబోవ్సమరు. నీదగు=నీనంబంధియగు ధాటుకకొ. గాడీ వెట్రుటుకు, కీ, డీ. సాయం 

పడి ఉత్మ్క_... లెల్ల౯ా - ఉక్క-లడాదీ థ దేకమంద క్స్ కం ముపాగుణల్లక్ ౬ 

పొ నామభేయు అగురాజు లఅందణును, పసు గం వనిలటీ (3 టి? యు సమసి మర, (కస్సు 

వుచేతం గందని యని మబీయొక యర్థము); “మీనుల = "త్ర ముల చేతీము నివింపకా 

మినుల = దేన తా్ర్రీలయొక్క_) వాడకకాడపట్రణమునక్క్ “కౌటయ్సుయ నుర. కౌలు 

రము లేయనురు. తొంటి పెద్దలు=పూర్వ వు6 బద్దలు, అలసూ నున్ లలల ఎదర న 

పట్టణ మగు స్వర్గమున కును, కొండవీంటికికా. పొండి చునువట మున స్క ఏసూ్యరేము కొ 

=ఎట్టీసూ్యలేమును , పన్ని నారొ=క ల్పించినవారో, చి తము. అిస్చేగట్టము. 

శా. కృష్ణ రాయనృ పశేఖరా ! నీన్ర దాడి విడగోన న్ను శుత్మ లగే ఖు రాజాలు 

భయపడి గ టిచిట్లనిక రీరములతోడన డేఎశ్యాస్ర్రీ అన పటమును లం. గా పుర ల్లు 
(౮ rw} 

వోయెదరు ; స్వర్షమునకును, గొండవింటీకినిం బూగ్వవ్రుయగక్ష లీ మసూ తము? ఆన్న 

రోకడా! ఇది చిత్ర మనంగా లొాగోకములో గరం నుం ఇదుకంచి 3 | చుక గముథి 

పలనిలోొ మ్యుగాయములతో డిశ రీరము లిచ్చట నిడిచిననార * నీగస్యగ్గము. గ లుగు6 
' tal TY 

గాక పిణికిశేనంబున€ బజబినవారి$ి నర సాఖ్య ము డుం నల సస బీ నుగ. మెట్లు 
౧ a try WR fet fy tt 

గల్లు నని శంక రఠాంగా గృస్మ చేవళాయలదాడి నిన్న మూ్యగమున నే గ క. అగు గ 
య. 

రాజులు ఫ్రూరి గజచి గాయ పడని జేహూముతో. గొండవీండు వక రిపు సంద 

పరమునకు సమోపమందలికిరాత, స్రీ లప ల్లెకు గాప్రులు గాం భోగు రని "నము. 5 సున్చ 

౫అిచినవారిని గొట౧హాడ . నింప? పము. సాం న నినో ఇ అ గొట్ట గూడ దని యుద్ధథర్హ్మము ని ౦ప?ట్షము. షి ర్న గమః Bp 

తళ్చి యనియు 'నిలివకొ, దేవళబకో” అనియు నున్న నిఫాలంువులవలన తను తాగక ఈ : ty 

మును, గిరా తార్థకము నవుటంబేనీ యాగ బ్దముమీ 6వ నః టెలి గ ననీ గునుక ము 
fa 

మోందను శేపకలి? యిట్టి యర్థము సచ్చునట్లు చమ్మ రీంన అబడీయే ౫, ies బలి 
నూదనువీం డన(గా నమరారామ మని కొంద అంగు. 

ఉ. కూరిమి. గృ్భవ్దరాయనృప' కుంజర చే గంగ రాజ్య (౮) 
త్నీ రమణీలలామ నిను + మిన్నులు ముటిస మోహానాణుతో' ో 

3 | ఓ 
గారణ మట్ట లక్షీ శ్ర గసు+గందని వేడుక గృప్రాయనిం 

to 
'జేరునకాక బావి సెడం + జెందున సోదకుం ఛే నరుస్రునిన్ . 88 

॥ ట్రీ, కృష్ణ రాయనృ పకుంజరకృ ష్ణ రాయభూ పొలశే9 సు (ణా |! క లింగ రాణ 
లత్మర మణీలలామ=క ళింగ దేశ రా జ్యలకీ యన డు పాల (గిమిన్న , గసారిమిక్ .2. శరమ 

గ 



వీథి క, క్రీకి 

చేతను, మిన్నులుముట్టిన=ఆ కౌశమం టిన, మోవానాలతోకొ=ఏను (గులతో, (కళింగ 
పతి గజపతి గనుక నని భావము. మోహనా అనంగా6 గోటయంద లిళ తునిరసన 

సాధనము లని కొంద అందురు. ఆపవ్నమున వాని6 బెరికి తెచ్చినా. డని భావము). 

మోవానాలతోకొ=మావాములతో, నిను౬జేశెక౯ొ = నిన్ను టబొంచెక, కొరణమట్టు= 

ఆ(కమమున నే హేతువు లకీ ్మ=శీచేపి, కృస్తరాయనికా= శీకృస్ల దేవుని కసుగం 

దని= వాడిపోవని, వేడుకకొ= పీతిచేతను చేరునకాక = పొందునేకౌని సోదరుం 

_దేన=సహోదరుండగు రుద్రునికా=రు ద దేవుని వానిశెడకా=వరున చెడిపోవునట్టు, 

వెందునె=చంనదున్నా చెందద నుట. 

తౌ, కృష్టరాయా ! కళింగ రాజ్యలక్షీ యతి పేరమ చేతను నిన్నే చేరును గాని 
౪ రగ అల్లే 

(పతాపర్మునుని. 'జేరకపోయి నేల యనగా నాక లింగరాజ్య లకే లక్షీ యను నాను 

మును పహించుటంజేని తనకు [వియు6 డగుకృష్ణ నామము నహీంచినని"న్నే చేయను 

గాని తనకు సోదరుల డగురుదుని నామము వహించిన్నపతాపర్మదునిం బొంద దని 

భావము. అత్మీదేవికి రదడేవుడు సోదరుం డౌట యాగము ప్రసిద్ధము. 

సీ కచస కఫణికంచుకము వాళి వీరే, 
చారంపుయబాగ చందంబు నొంద. 

గలయ నంగమున మర్క_టకీటకృత మెన, 

మగంబు నేతసం+పద వహింప 
౧ లీ 

ధ్య్వాంతగపవ్వూరళిలా+ తాడి తాలికచిక్క, 

భా స్సపంకము చంద్ర మై పఫొసంగ( 

దనుభృళ శ్రాంత వేష్టనలగ్న బర్హి బ, 

ర ౦బు మువ్వన్ని చుంళ్ల చెలంగ 
యా రు 

లే, నిద్ర మేల్కాంచి సెలయేట + నీడం గాంచి 

గోప వేవంబు సెడి తొంటి*భూప వేష. 

మగుట యవ్వనమహిమంగా + నలికి యచటు' 

విడుచు గజరాజు నీఛాటి+ వింధ్యవాటి, 89 

టీ, క-చజజుట్టునందు నక్త=తీగులుకొన్న, ఫణికంచుకము=పా(పకుబుసము, 

వకొళిక = శిరస్సునంచు వీరకేదారంపు = వీర కేదారమనియె డిపేరుగల, సాగ = 

ఉప్టీషముయొ క్క, చందంబుకొ=రీతిని, జందకొ = పొంద గా, కలయక" = కలి 

యునట్లు, (ఆంతటననుట), అంగమునక =ళ రీరమునందు, మర్క_టకీట=సా లెఫ్పుర్యు 

5 . 
॥ 



84 ఆము క్షమాల్యద, సన్యాఖ్యానము 

చేతను, ని, 6లూతా క్ర్రీత న్తువాయోర్ల నాభమర్మ_టకొన్నవూ [”, కృతం సయ లఎడిన్మ 

మగ్గంబు=తే౦తుర చన చేశత్ర.. పదక. నే త్రీానలి పె ంఫ్బునలువుంయొ క్క, సంపద కాల 

నంపత్తును, వహీంపకొ=శతాల్స గాను ని.“ స్యాజ్ఞాటుం౧ శుక యో ౮ భారతే... 

కము - థ్య్వాంతగపహ్వూర = చీశటిగువాయంశలి, శిలా -. గగనము. తాడిత = 

పొడునయడిన)ు అళిక=నొనటియందలి, ని, 6 టంాటనవు లిక nA Es, D5 pa 'నట్టము 

యిన అ సార క్షముయొ క్క...) పంకము==బురళ, చందమ. చెందన మొ (సింయార 

మెయనుటు, పొసంగకా=దబప్పుచుండంగా, తను. =గ్గృంః నుల తీగ ముయొ క్క 

భృళ = అధికమగు, (శాంతీ = బడలిక చేత -నెన, సోన పొగ్గాడుట తేన, అన్న ఇ 

కజఅచుకొన్న, బర్హి బస్స ంబు=నెమ్సి వురి, మున్న 'న్నెచుర్థగ = మూ యము నన ము లనలగా 

నీల ర క్త పీతవర్షములు గల యు త్తరీయఫుంజెణ గ , 'చలంగణాం సకౌశిం చుచుండా గా 

న్మిద మేల్కా_ంచి=నిద్దుర మేల్క_ని సెలయీటకాాకొందడభా కోయ లను నీవ లగాంచిల 

నీడంజూచుకొన్సి గోప వేషంబు=తొను ధరించిన గొల్ల నిజేసము చడీ - పోయి, 

తొంటి=వూర్యము దనకున్న, భూప వేషము=రాణ నము. అనుట = సలభివించుట, 

అన్యనమహిమ గాక =అవన స౦ంబంధియయిన నుహీూ మ'డేగోను గాని (ఆంకించి యనుట, 

అలికి = భయపడి, గజరాజు = గజపతి నీధాటిలొ =. నీకాడ్ గతిన వింస్య'ఖా 

టికా=వింధ్య పరత పౌంతేమందు, అచటు=శౌ నున్న యాస ఢీ9 మున్ను పడుదుకొలు 
పదలును. 

తా. నీవు దాడి వెడలినప్పుడు గజపసి భయపడి కళింగ జీవము విడిది వింధ్య 

పర్వతమునకు వలస పోయి యదృటం బసులం గాచువానిమూాసముతో నొక యర, ష్య 
ములోనిచీశటిసహలో6 (బవేశించి నడీవడి గాం బోవ్రచుండి నాగువూలాో నున్న 

_ యొక్క_జాయి నొసలు డాలకె. చానివలనం (గొ కణిత నిక పకుకొనియను. 
తత్స డేశంబుననే యాయాసముచేత నిదురించి మేలుకొని యానమిపమం పం జన 
హీంచెడుసెలయేటినీటిలో నీశం జూచదుకొని తాను నిదవోవ్రుచుగవు: గా సాగు హా జలే 

నుండెడుసాపకుబునము జొట్టునకు( గఅచుకొ నెను గాశ్లున నేది తుద... నకి 

భయ భా9ంతిచేత నుష్ట్రీష మనియును, తౌను న్నిధించునస్పుడు తద్దుహలాో నొక్క ఫాల 
ప్రయ తనమీద మగ్గంవు నేంత "నేయలగా నది రవిసిట్తా యని మును మున్ను వేప్ప్ర 6 

బడిననొ సటిశాయము సిందూర ఫుందిలక మనియును, ఆగుహూలో6 దాసు మిక్కీ... లి 

బడలిక చేత. బొర్హాడుటంజేసి చెమర్చి యున్న తనక రీర “మెల్ల నంటి కొన్న నవు నసీం భీము 

చి త్రవమ్ర్రు మనియున్సు భ్రిమాత్త్యకజ్ఞానమును బొంది. తాను గుహలో (బేశించు 
నప్పుడు వహీ౦చి యున్న గోపాల వేషము రూప్ర చెడి తెల్సి టీథూ పాల వేము సనన 
యిది యీవనమాహాక్మ కము చేత గాంబోలు ననియు నణ-ది యా'జేసమురో న ప్పుటు 

నివసించుటకు నీవలని భయము చె నినృగింపక యానల6 గదలు నని భావము, 

శ 



వీరీ క్ర తర్ 

చం అభీోరతిం గృప్టరాయ విజజయాంకము లీవు లిఖంచి తాళస 
న్ని భముగ. బొట్టునూరికడ + నిల్పీనకంబము సింహభూధర 
ప్రభుతిరునాళ్ల కుం డిగుసు*ర సృకరంబు కళింగ మేదినీ 
విభునపకీ ర్రి ర్రకజ్ఞలము | -నేమలు: బెట్ట పఠించు నిచ్చలున్ , 40 

టీ, కృష్ణ రాయ=కృప్ల దేవరాయా, నిజయాంకములు - విజయ = జయించుట 
యొక్క) అంకములు = రేఖలు, ఈవు=నీవ్రు లిఖించి = (వాస్, పొట్టునూరికడన్ = 
పొట్నూ రిసమోపమునందు, తాళ నన్ని భముగక్షా= (తాటిఇెట్టుపొడవునకు సమానమగు 
నట్టు, నిల్ఫిన=నాటించిన క౦బము = స్తంభము, సీంహ.. “ళ్ళకుక - సింహభూధర 
(ప్రభు = సీింహాచలస్వామియొక్క_, తిరునాళ్ళ కుక = (బహ్లోత్స వమునకు డిగు=దిగి 
వచ్చడు, సుర పకరం౦బు=దేవసమా హము, కళింగ మేది నీవిభు=క లింగ దేశా ధీళశ్వురుం 
షగుగజపతియొ క్కు, అపకి ర్హి=అపయశ సృచెడు, కజ్ఞల ము=కౌటుక' నీర్క వేమజుక = 
పలుమాబును, సపెట్టి=కష్పూవేసీ, నిచ్చలుక =నిత్యమును ఆభిరతికొ = ఆస క్రిచేతను, 
పఠించుకా = చదువును. 

తా. నీవు విజయాత్షరమును (వాయించి పొట్నూ రియొద్ద నాటించినజయ స్తం 

భమునంద లియత్షరములు "లెస్సగా నగపడమిం జేసి గజపతియపకీ రి య 'నెడునల్ల ని 
కప్పు వేసీ దేనతలు సింహాచల స్వామి తిరునాళ్లకు వచ్చినప్పు డెల్ల మిక్మి_ లి యాన క్రిచేతం 
జమవుదు రని భావము. (తాటియాకులమీో ద (వాయంబకిన యత్షరములు స్పష్టముగా . 

నగపడనివో నల్లని రంగుపూసీ చమవుచుండుట (పసిద్ధము. ) 

నీ, సనకాదిదివిజము+స్కరిఫాలనోవి చం, 
దనపుండ్ర వల్లిక + ల్నాకి నాకి 

సెలసి హాహాహూహుు(వులదండియలతం క్రి, 

దెవ్వ సింగిణులుగా + దివిచి తివిచి 

స_ప్పర్షి రి కృతవియః క్షిరవాలుకాలింగ, 

"సవితి ముచ్చెలకాళ్లే + జమురి చవురి 

రంఛా ప ప ధానాప్ప+రవపృథూరోజకుం, 

భంబు లెచ్చటం గన్న6* బట్ట పట్టి 

జే, తిరుగు హరిపురసురతరు!నురల మురగ 

బవాళహళే హాళిభరితకల్బరిగ నగర 
బావాటనానిళయరావావాంచిచత చితా ల a ఒర కోట. త్ల 

శ సుతి, 



లీ( ఆము క్ల మాల్యద శ సవ్యాఖ్యాన 

సగర పురవరపరిబృఢథ +జవన యవన 

పృతేన భవదసి ననిం బెగి + కృవషరాయ. 41 
అ ల శే 

ట్రీ, కస్ట రాయ=కృష్ట దేవరాయా | బహు. ,తేనఎపహాాశి =. స్య మసి హూళ్ల 
న అ = 

హళి=నాలాహలిచేతను, భరితీ=నింపంబడిన, కల్మరిగినగరి కిల గగ స్ట ముయుకి | 

యు సగరఫురవర-సగర=సగరునియొక్కా, ఫురనరం. పట, గరి నును సయోధ్య 

యొక్కయు, పరిబృథ=దొరలయిన, జవనజు వేగముగలు యసనుం తగ లయొక్క 

పృతేన=సై న్యము, అనిక-=యుద్దమునందు, ధినద సడ సిగల్ =, మొగ py కసీ 

ఖుఢము చేతను, తెగి=ఖండిం ప బడీ మృతనొంద్రి హరి...గలజ” - ఫా గ టే నీరుని 
గ ॥ 

a జో య MTN ley im ag We: | . యొక్క, పుర=పట్రణమగు న్వర్గమంద లీ, సుగ ధిర క్ ధన స ములయిందలన్ని నుర 

లక =మద్య ములను, మరగి=అలవాటు చేసీకొన్తి సనన కిలో బనకెసం సనక 
£3 

సనంద నాదులగు, దివిజమస్మ__రి=దేవమునుల యొక్క. , న! సి న. సర్గ ట్కు. సి 

పొరాళర్యపి మస్క_రీ”, ఫొల=లలాటములయంద శ, గోప నంగి. BI రేస ము 

క, ఫుర్యడ్రవల్లి కల్ =తీంగౌలనంటి యూర ఫ్య వుం సొములన్సు న సొరి మాాటమ్తుంట్ర 

కిని నాలుకలతో నాకివై చి, హాహా. ..తెం 0 = హాహాహూా పున ప= పా హాహా హు వ్ర 

లనెడుదేవ గాయ కులయొక్క_, దండియల = వీణలయొకి |. , తర తెంపు, Ls 

వ్వక = తెగిపోవునట్టు, సెలసి=గుందాకిొని, సీంగీణులు గాక = pion OR, ఉవిచి 
' గ i 

తివిచి=ఆకర్షి ౦చి యాకర్తించిి స స. ,సమితిజ - స 
oS యె జాని 

రీ జ ప! పమ సళ గుల బతీన్సు 
క్ఫతే= చేయబడిన, వియజ్ఞ్ఞ ర=అకౌళగం౦ంగయం౦డ లి, వాలుకాలింగాం సు 5 తిటంగ ముల 
యొక్క, సమితికొ=సమాహానునుు, ముచ్చెల క" జము చలు నిడిగిలు న్న కాళ 
వోతను, చమరిచనురి=తాచితాచ్చి రంభా... భంబుల్ ౫ ఫో పధానజర్ ఫొయుద లు 
mY, ఆప్ఫ్పరః=అచ్చరలయొక్క_, పృథు 'పద్దవియగు, deh hrm 
కుండలవంటీ స్పనములనుు, ఎచ్చట యన్న కాజ ఎక్క. డో(జాచినను, పటిపటి పట్టుకొని 
పట్టుకొని, తీరుగుకా= సం చరించును. 

నయోథ్య యొక్క_యు నాథు లగుతురకల సేనాపినులు యాగ మునంసు నీఖుషైసవారము 
“i చేశ మృతులై స్యర్గ్షమందు6 జేరియును దొల్లీ వారు భూసు'పు తున్న ప్ప రష సే య 

చ్చటను గల్పవృత్నమద్యములు పానము నేయుచును జేశమునులగోగ్పీ 
ముల నాకుచును మొటికో 

తా. కృష్ణ్టరాయా ! ఆధికకోలావాలధ్వని గలకి ల్నరిగ పట్ట, ముయొక్క లము 

నందన ల్హు నచ 
(దనము చేత గంధర్వులవీణలు జాము లాయికొని వీడు నంచి 

నట్ట వంచుచును, స్పమహామును లో కౌళగ౦గాతీరముల 6 జీయు దున్న స కి తలం) ముల 
రూఫుమాపుచున్వు రంభ మొద లగునచ్చరలగ బ్బిగుబ్బల య బట సలుఫుచును బూర్య 
_పకృతివానన వదలక తరుగుచున్నా రని భానము, 



జు. “ 
సెం 

వీ థి క త్రి 

మ, అలుక న్స్ టక ధట్టికాఖురపుటి+హల్య నురాసానిపు 

చ్చలు వో దున్ని చలచ్చమూగజమదా+సారస్లుతి నీ ర్హిపు' 

మ్కలసస్యం బిడి యెకథాటి భళిరా + కట్టించి తౌ దృష్టి ఎస్టీ 

దులఖా నోగకపాల మర పహరిదూజాంగల కె ణిక౯. 42 
(ట్లో థి ఖి UW 

టీ. అలుకకొ=కోపము చేతను, ఘోట...వాల్వక _ ఘాటకకగుజ్ఞ ములయొ 

క్క.) ధట్టికౌ=దండు యొక్క; ఖురఫుటీ =దొ స్పలవంటిగిట్టలనియెడు హల్యక-= 

నాగళ్గగుంపు చెతన్సు కురా... .చ్చలు - కురా సాని=కు రాసాని దేశ స్థు లగుమేచ్చులనియె 

డు, పు చ్చలు=పుచ్చశచెట్లు, (కురాసానిప్రుచ్చ లనంగా6 దురకల క ఖీష్టము లె నయా 

దేశపుపుచ్చచె ట్టనియును జెప్పవచ్చును), పోందున్ని= చెడ(యన్ని, చల,=.ఫ్టుతిక - 

చలత్ =నడుచుచున్న, చమూ= సెనయంద లి, గజ=యేనుంగులయొక్క_ , ముదాసార= 

మదథా రా సంపాతమనియెడుథా రానర్ష ముచెక, ప్థుతిక తడు పుట చేత నయినపదనుచే 

తను, కీర్షి,. .న్యంబు - కీ ర్లి=యళస్ఫనియెడు, పుష్క_ల=సమృద్ధమగ్కు సస్యంబుక = 

పెరును, ఇడి=ఉనిచి, ఏక థాటిక_ఏక=ముఖ్యమగు, థాటీకా=దాడిచేతను, దృష్టీ 

క్రికా= వెట బొమ కొటికు, సీచు.. .లముకా - ఏనులఖాన = ఏమలఖాను.6 డనుమ్లేచ్చుని 

యొక్క, ఉగ=భయంకరమగు, కపాలముకా =ఫునుక ను, అర్థ = ణెకక -అర్థృపజ 

కు చేరునియొక్క_,హారిత్ =దిక్కు_.యొక్క_, భూ=భూమియందలి, జా౦గల= మెట్ట చేల 

యొక్క, (శేణికక=ప జయందు, కట్టించితె౯ =క ట్రించితివి, భళిరా = అళ్చర్యము. 

తా. కృష్ణదేవరాయా' నీ వు త్తరబేళమందు గుజ్జవు దండుతో వెడలి కురా 

సాను లనుమేచ్చుల నశింప (జేసీ యచ్చట నీక్రి ర్రి నిలిపి ఊమీనులఖాను6 డను పేరు గల 

స్రుచ్చునిలిల నటికి (వేలం గట్టించితివి గావున నది యా బేనమంద లి'వొంలపచవేయజఒడిన 

నీకీ రి యనెడుపెరుగల మెట్టచేలకు దృష్టిపరిహారార్థము గా నె త్తించిన తలపు జీయ 

వలె నుండెను; ఏమాశ్చర్యము ! 

చ, సుమతిపునగపునార చిత! షోడశ దాన పరంపరావసం 

తముల ననంతవి త్తము న+నంత ననంతమహో గ, హోర బృం 

దమును నొసంగుని న్నాజసి* తొ న రాక కదా నిలింపభూ 

జములువహేర చూ. ధుర్భశ ము షట్పదకోకిలనై తవంబునక. 48 

ఎ నును... ముర మ్రుతివైమంచిమన స్ఫు చేతేను, ఫునగఫునః=మా టిమాటి 

కిని రచిక=చేయంబడిన్సు పోడళ సాక్షాలు దానములయొక్మ., పరంపరాజ= 
fe స్ట! 

సమూ హూమనియెడు, వసంతములకొ=వ్లి సంత కెల జ 

పారములేని, విత్తముక == ధనమును అన్లూటిన్స్ ఇడ 

కలయ రిచముఅన 0384 ముజ్రా=ఆ నంత 

లి ని, అనంత. . .ద మును. ఆన౦తీజు 
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నశింపనిి మహత్ =గొప్పలగ్కు అ్మగహార=విపవృ తృులయొక్క_) బృందమును=సమూ 

పామును ఒసంగు=ఇచ్చునట్లి, నిన్ను ఒజసి = కలహించి, తారు= తాము ఎనరాక 

కదాజసరిరాకకదాా (అది హేతువు గా ననుట్టు, నిలింపభూజములు = కల్బన్భత్ష్న 

ములు వషట్సు,..బునళ్ _ పట్పద = తుమైదలనియెడు, కోకిల = కోయిలలనియెడు, 

కై తనంబునకా = నెపముచెతను, దుర్యళముకా = అపకీర్తిని వహీంచుకొ = మోయు 

చుండును. 

తా. కృష్ణ దేవరాయలు నేయ: పోడళ దానప క్ట య నుపస౦తేకౌలములయం౦ను 

మిక్కిలి (ద్రవ్యమును బుడమియు మహా గ హారము లా సంగ. గా షనంతకౌలములయందు 

దాతృత్వేమును వహిం౦చెడు కల్పవృక్షము లంతము లేనివిత్తాను లియ్య లేక తుమ్మెదలు 

కోయిలలు అనుమిష చేతను దుమ్మీ ర్తి వహించెను, నృతములయీవి శా ఖాంతేములు 

లతౌంతేములు మొదలయినవి కావున ననంతములుగా నియ్యంజాల వనియును వసంతే 

కాలములయంను( దుమెదలు గోయిలలు వృక్షములమో (ద౭ జేరి యుండుట న్వభాన 

సిద్ధం బగుటంజేసీ యవి యపయళన్ఫూ చకంబులై యున్న ననియు ఖానము. 

తే ప ప్రబలరాజాధి రాజహోరప్ర ప తాప 

రాజపర మేళ్వ రార్థ దుఃర్లాన కళ 

సాహి తీసమశాంగేణః సార్వభౌమ 

కృష్ణ రాయేంద కృతి విని+ర్మింపు మనిరి, 44 

టీ, [పబలరాజాధిరా జవీర పతాప, రాజపర మేళ్వ రార్థదుర్గాన టో, (ఇవి బిరు 

దాంకములుు సాహి తీస మరాంగణసార్వ భామ - సాకీ తీ= =సాహిత్యనుందును, సమ 

రాంగణ=యుద్ధర గ మంచును, సార్యభౌామ=-చ,క్రొన ర్థివెన) కృస్ఫిరారమీందజక్ఫోస్ల 

రాయ భూహాలా, కృ తిజ్యపబంధమును, వినిర్మింపుమనిరి=ర చిం ఫుమని చెప్పిరి. 

తౌ. సులభము. 

వ. అని విన్నవించిన (బహృప్టాంతరంగుండ (నే, 45 

టీ, అని=ఈవిధంబున, వీన్న వించిన కా = మన వి"చెయ(గ్యా, (నుహా( పభు పగ 

టం జేసీ పండితులును విన్నవించి రనుట్స, (పహృ...డనె గ (పహ స జాసంతే నించిన, 
అట mn + 

అంకరంగుండనై =మనస్సు గలవా(డనై యని ముంగ .దనమునులనో పీ చందన పుం 

జః వమష్థ్యం౦తేశ్యాాాా దాము లాలికొని విండు వంచి 

శోళగంగాతీరముల 6 జేయు దున్న స్రైక శ 

& రం అంభొ ధికన్యకాకుచ, సగ సనచ్చరలగ బ్బిగుబ్బల 6 బట నలుపుచు, యవ ఇసక 

జంభారిముఖాధ్యతున, + VT. ఆం తాపము, నా 



fiom థి క, 89 

టీ, అంభోధి...నకుకా - అంభోధి=సము( దనికి, కన్యకౌ=ఫు త్త్రికయగులక్నీ 

యొక్క. కుచకుంభ = కలశములవంటి కుచములయందు, ఉఊంభిత = పఫూయంబడిను 

ఘుస్ఫణ=కుంకుమము చేత, మస్ఫణ=న్నీ గమగు, గురు=విశాలమగు, వక్షునకుక =వత్ను 

స్థ లముగలఅ వానికిని, జం భారి, ..నకుకొ-జంభారి= జేవేందుడే, మఖ=మొదలగువా 

రికి, అధ్యతునకుక = ఉనాన్గు6ండగువానికిని అంభోజూ తునకుక _ అంభో జ=కమలముల 

వుటి, అతునకు=నే కేములుగలవానికి, సామి హర్య తనకు ౯ _ సామి = అర్ధ భాగ ము 

వార్యతునకుక=సీ౦వామగు వానికి, “సామిత్వన్ధి యనియమరము (నరసింహాకృతి కలి 

గినవా ండనుటు,. 

తా. సులభము. 

స్, మర్గి త కాళియ ఫణికి x, పర్ష భృదజబింబి తా చ్చ+పదనఖఘ్ఫుణికి౯ 

దోర్షండశార్ద కిణి కఘు, కర్ణ మదినమణి! దనుజ+కరివరసృృణికి౯్. 47 
బి 

టీ, మర్షి = ++ ణికికా_నుర్ది త=నుర్జిం పంబడిన్య "కొళియ = కొ యుండను పేరుగల, 

ఫణెకి=సర్పముగల వాని క్తి (కాళియు (డను నా గేందునిశిరస్సుమో దంగ్భష్షుండు తాండ 

వము సలి పెననుట్స), కపర్ష-**ణికికా - కపర్ష = జటాజూటమును, ఛృత్ = భరించిన 

శిన్ఫనిచేతీ ను అజ == (బ్రహ్మదేవుని చేతను, బింబిక = (పతిఫలింప6ంబడీన, ఆచ్చ = 

శుద్ధములగు, పద=పాదములయొక్క_) నఖి= =గో త్ల యొక్క, న్ఫు ణికికొ = కాంతులు 

గలేవానికి, (పంచాన్యచతు రా స్యులువిస్ణునిపా దములకు నమస్క_రింతురనుట), దోర్షం 

డ. . .ణికిళ౯-దోర్ట్షండ=దండమువంటి భుజమందలి, శాజ్జక౯ా=శాబ్బకాను ను పేరుగల ధన 

స్ఫుయొక్క_, కిణికిజా = కౌయలుగలవానికి శా బజాకో దండము నొాఅయుట పలన6 గా 

యలు గాచినబాహువు గలవాండనుట ), ఆను ,. .ముణికికొ_ అధు = పొపముల నెడు, కర్ణ 

మ=బురదకు, దినమణికికా=సూర్యు (డగువానికి, (అనంగాసూర్యుండు బురదనెండించి 

నట్లు పౌపముల శోనీంప6 జేయువానికనుట), దనుజ. ..సృణికిక ద నుజడార క్క_సు 

లనియెడు, కరివర=గజేస్టములకు, సృ ణికిక = అంకుళమగువానికిని, 

తా, సులభము. 

క. గుహపువ్కురిణీతటథున, గహనగుహాఖేటవం చ+కపుళిం దు నకుక [న్ . 

ద్రుహిణాండ డతుందునక యా, వహాదీ క్రాపాంగకరుణ+ వాస్ఫ ందునకు 

జములు వహూ౦చు స్మ రిణీ = కుమారసుష్క_రిణియొక్మ.., తేటడా 

am mr త సుమ్మ్యబిగు షక ప్రస హ నంటివనమందు, అఆేట= వేటయం 

దు సంచకపుళిందనకుకొబ్మష్ట = నికిని, (నహి. --నకుక-(దుహి 

జాండ=(బ్రహ్మాండరులు, జ్ఞ + అనునూ్రై నో శాలల లవానికి అయా... .నకుడ్_ 

అయడశుభములనుు అనహబ్బున్స వచ్చినది. గో టిన్ ద్రం =వాలికలగు అపాంగ=కడ 
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గన్నులయందు కరుణవాః=దయార నముయొక్కా_, న్యం గునకు క = జూజుటగలవాని 

కిని ( న్యేతాంతములయందు6 గరుణారసము దొరంగుచున్నదనుట). 

తౌ, సులభము, 

క, బంధురరథాంగభధా రా, గంధవహా స్రజ్వలచ్చి*+ఖాపటలపున 

స్పంధుక్షుణఘ్బుత రా హుప, లాంధోస్ఫక్సు" తికి వేంక+టా చలపతికి౯, 

టీ, బంధుర.. .తికికా _ బంధుర = నునమైన్క రథాంగ = చక్రముయొక్క, 
థా రా=అంచుయొ క్క, గంధవహా ప్ప=వాయు సఖు (డగునగ్ని హో తముయొక్క, జ్వ 

అత్ =మండుచున్న, శిఖా=జా్యలలయొక్క పటల=నమాహాముయొ క్క, ఫునస్సం 

ధుక్ష్షణ=పునస్ఫంథానకర్మ యందు, ఘృత=అఆజ్య మైన, రాహు --రాహువ "నిడు, సలాం 

ధః - పల=మాంసమే, అంధ8= అళనముగా. గల రాత సునియమొక్క, అన్ఫక్ రక్తము 

యొక్క, (నుతికికా=[ సావముగల, వేంకటా చల పఠికికా = వేంకటా చలరమణునళు, 

ఈ వేంకటా చల పతికి ననువి శేప్యమునకు (6 బూర క ములగ సృష్ట్య౦తే శబ్దములు బే ఎవ (0 ద 
సన ణములు, 

తా. సుదర్శన చక ధారాగ్నియందు రాక్షసులను హోమము చేయుటి కా 
యన్నియొక్క_ ప్రనస్సంథాన కర్శమునంను రాహు శ్ర యొక్క కంఠ రక్ (సాన మూ 

జ్య మై యుండెను. 

=| క థా వారం భి ము, [కాం 

వ నా వీన్నవింపం బూను నాము క్ర మాల్యదామహాప్రబంధంబునకు. 
గథాక్రమం బెట్టి దనిన, 50 

టీ. నావిన్న. . ,నకుకా_ నావిన్న వింప౦బూను=నేనురచించి' మిక విన్న వించు 
కొనందల 6చిను ఆము క్ష..నకుడ్ _ అము క్ర డొ అనుభవించివిడువ యబ డిన, మాల్యా 

విరులనరాలను, దాజఇచ్చినచూడికుడు శత్తనాంచా రను నామె కథ కలిగిన యీ (స 
బంధమునకు, కథా కమంబు, ఎట్టిద నినకొ= ఎటుశంటిదన గా, 

తా, సులభము, 

మ, లలిత ద్యానపరంపరావికళు కా కాప ప్రతిధ్వానము 
శల్వలఫీనీలవారి న్మణీవికళుక+ సా(న భో మం బూన్స మి 
న్ముల్లతో రాయుసువర్ణ సౌ యాం దష లీ, క్ జ న షల ఓ లి 

జోటు 6 జు ౦ది 
విలుబుతూరు "సెలంగు రల కగం గాతీరముల 6 జె న గు నా 

వ a గునచ్చరలగ బ్బిగుబ్బల ఏభై” గునుం యవ _ 

“ల తావము, య. | J 

| 



అనీ లీ అన 4 పథమాతశ్వాస ము, 41 

టీ. (శీవిలబుతూరు = గ్రీవిల్లి పుత్తూరనుపట్టణము, పాండ్య. . .సీమంతమై _ 
సాండ్య = పాండ్య దేశమందలి, నగర=పట్టణమగుమధురయొక్క.., ఉర్వీ=భూమికి, 

రత్న సీమంత మై=మానికఫుంచాపట బొక్కే, లలితో. ..ముల్ _లలిత్ = ఒప్పుచున్న, ఊ 
ఎ ౬ 

Qa. 

దాిన=ఎలదో (టల యొక్క, పరంపరా=గుంప్రలయంద లి, పిక=కోయిలల యొక్క_ 

యు శుక=చిలుకలయొక్క_యు, ఆలాప=పలుకులయొక్క_, (పతిధ్వానములు= పతి 

ధ్య నులు, వలఖీ. . .భిమంబు-వలభీ= ముంజారులయంద లి, నీల=నీలములయొ క్క_ యు 

హరిన్యణీ=గరుడపచ్చలయొక్క_, పిక=కోయిలలయొక్క_యు, న్పుక-చిలుకలయొు 

క్కా-యు, స్వానజ=పలుకులయొ క్క, భిమంబు= భా9ంతిని, ఊన్సక=వహింపంజేయ 6 

గా మిన్నులతోక౯=అకాళముతో, జాయు=ఒజియుచుం జెడు, సుఫర్ల సౌధములక్ = 

బంగరు మేడలచేతను, ఎందుంజూడక = ఏదిక్కు_ నం జూచినను, చెన్నా ౦ది=శ్ళ౦గార మె, 

చెలంగుకా =(ప కాశించును. (విల్లి పుత్తూరు అనుటయే సాధువు). 

తా. పాండ్య దేశమందలి భూమి యచెడు నాతికిం చాపట బొట్టువో లె 

నొప్పుచున్న (శీవిలి పుత్తూరు సమిోపమునందుండు నుద్యాన ములలోని కోయిలలు చిలు 
య జాలీ 

కలు గససూాయుచుండలగా వాని కౌమేడలు _పతిధ్యనులు సేయ €౫ నప్పట్రణ వీధులలో 
ల 

చేడు మార్గస్థులు తల లెత్తి చూడగా నత్యున్న తము లగు మేడల యొక్క_ వాచూ 

రులయందు నీలములతో జెక్కయడియున్న కోయిలలును మరకతంబులచే. జెక్క 

బడిన చిలుకలును గానరా(గా నీపతులే యాధ్వనులు సేయుచున్న వన్నట్టుండు నని 

యును నావిల్సిపుతూరిలోని బంగారు మేడలు మిన్న ంటి యున్న వనియును భావము. 
ళం వాటే 

చ మలంచి పయోజకోశముల'+మాడ్కి. నొనర్చినపద్మరాగపుం 

గలళపుకజ్ఞడాలొ మిడికంబులతోో నపరంజియో డుబి 

లల నలవెజయంతము. జణలంబున. గెలల దంశితంబు ఆ 
౧౧ యై ర్తి 

నిలిచినయట్టు మాడువు ల+నేకము లుల్ల సిలు౯ బురంబునకా, $2 

టీ, మల(చీ=తొోొలిచి, పయోజ...మాడ్మి_క -వయోజ=కమలములయొ క్క, 

కోశ ములమాడి్కి_క-= మొగ్గలవ లెను, ఒనక్సిన=చేసీనట్లి, పద్మ.. “లతోకా-పద్మరాగ 

పుకొజ కెంప్రలయొక్క, కలక పఫు==క లశ ములనియి డు, ఎజ్జ్బడాల్ = రక్తకాంతిగల్క 

బొమిడికంబులతో కొ=శిర స్తాణములతో, (ఇచ్చట. బద్మరాగ ఫుంగలళ ఫు కొజ్జడా 

అనుచోటన్కు “ఏను వెర్చాత ౭ అనునూ(తేమువలన౦ బవర్షగతం బగునుకొరంబునకంళు 

బరంబున నుమాగమరూప మగుపూర నౌ ", “సామానాధిక ర ణ్యేషూద౦ తా నాం 

టుగాగమో చి స్యాత్ * అనునూ (బ్రైన్ క్ అహం శ శబ సంబంధి య గుప్రువర్ల మునకు (6 

బరనుందు టుగాగమంబును వచ్చినది. గి గుబ్లియో డుబిల్ల లక = మే లివన్నె బంగారు 

౦ 



గ 

42 . ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

కప్పు బిళ్లల చేతను, ఆల= ఆ ప్రనీద్ధమను, "వి వె జయంతము౯ ఇం ద సౌధమును, చలంబు 

నక =-చచలముచేతను (ఇచ్చట. దృ తీయార్థమున స సప్తమి.) గెల్వలలా = "గెల్బుటకు, 

దంశితంబులై= మెనుజువులు దొడగిన వై “దంశితో వ్యూఢక ౧క౯ట* యని యమయ(డు. 

నిలిచినయట్లు = నిలిచియున్న వనంగా, మాడువ్రులు = గృహములు అనేకములు = 

సెక్కు_ల్కు ఫురంబునకా = (ీవిల్లి పుత్తూరియంచు, ఉల్లసిలుకా ౫ (సకాశించును. 

. ఆవిల్లివుత్తూరియందలి గృవాములు తవమపైనం దామర మొగ్గలవ ల మలయ 

చియున్న కెంపుల కలళముల నెడు నెబ్బమంటి కెరస్తాంణములు NDA బంగారుచేత 

జేయంబడిన యోడుబిళ్లల"నెడు కస చముం దొడి? స్వర్షమందలి ఇంద్రుని మేడయగు వై జ 
యంతముతో యుద్దము చేయుటకు సిద్ధపడి నిలిచి యున్న ట్లుండు నని భావము, యుద్ద 

సన్నద్ధు లెజ్బ మట్టివ స్త్ర ములు తలలకు6 గట్టుకొని కవచములు దొడీగికొనుట ప్రనిద్ధము. 

సీ పాథోధి జలయు కిం + వ్రాంచివట్టిన దిశా, 
కరులు నాం దగు మరీకతపుం గరులు 

గరులతొండము సిక్క_ం+ గబళించి మింగిన, 

_ వారులు నాందొండ మొప్పగుం “సదళ | 
హరులం దావినతాప + లవుర నేనికదోయి, 

నీరార్చు నపరంజనీటి వ్రాత 

శ్రీలు ద త్సార్గ్వచి త్రి తి తళంఫచక్ర కముల్, 

రత్నపుందిన్నెలం + బ్రతి ఫలింప పం 

తే, బెజపురాళి గృహ తి నీలం 4 బెండ్లి యాడ 

భవన రాజులు గట్టిన బాసిక మనం 

దనరు నుణితోరణములతో 4 ద్య్వారవితతిం 

బరంగు పీథ్టులు పురిసూత్ర+పట్రినట్లు. 5కి 
ర ౧౧ 

టీ పాథోధిజల' ము క్తికా - పానోధీి జూ సము దముయు క్క, జల = జోలము 
యొక్క_, యు క్తికా = సంయోగ ముచేశను, _పాంచివట్టిన ఆ పొణుడునటిన్య దిశాక 
,రులునాక్ =దిగ్గజములనలగాాా తేగు జ = తీగునట్లి, మరకతఫు 0౫ రులుజపచ్చలయేనుంగు 
లున్తు కరులతొండమునిక్క కొ =ఏీనుంగులతుండముమా త్రము మిగులునట్లు, కబళించి 
=ఆహారించిి (మీంగిన=[ మింగినట్లి, వారులు నాకాజసీంహాము అనునట్లు తొ ౦డ మొస్ప 
గు=తొండము చే. (దై 5 “శించు చున్న ,త దళ్శ=అమ రక తవికౌరములగు, నారులకొణసీం 
హములను, తౌపిన = చెక్కిన, తాపలు=సోపొనములు, అమరకొణ అమరుచుంవం 
గా, ఏనికదోయిజగ జద్యంద్వము, నీరార్చు. = -(శీలంంనీరార్చు = స్నా నము'చేయింపె 



డు, అపరంజినీటి= బం గారు నీటియొ క్క, వాత = చి త్తరువుయొక్క_, (శ్రీలు=లశ్షీ 

(ప్రతిమలు, తత్సార్భ,. ముల్ -త తా ఎర్భప్రవాత్మపతీిమల యుభయపార్భ్యములయం 

దు చ్మితీత = చిితింపంబడిను శంఖచ కముల్ ఇళ ంఖచ్య కొములును, రత్న ంపుడిన్నె 

అక్ = రత్న మయము అగువేదులయందు, _పతిఫలింపజ్ = పతిబింబింపంగా పెణి,., 

శీలకొ_పెజి = ఇతరములగు, పురాళి=పట్టణసమూహ ముయొక్క__, గృ హశీలక = 

గృహనంపడ లనియెడు స్ర్రేలను, సెండ్డియాడకా=విచాహమగుటకు, భవనరాజాలు= 

తత్పురగృహము లను రాజులు, కట్టిన=క ట్టుకొన్న, చాసీకమనకొ = పట్టబంధ మనున 

ట్లుగాా తనరు = (పకొశించుచున్న, మణీతోరణములతోకా = = మూ ణిక్యతో రణముల 

తో ౧నాడిన, ద్వారవికతికా = ద్వారసమాహముచేతనుు వీథులు, ప్రురికొ=ాశ్రీనిల్లి 

ప్రత్తూరియందు, సూ తేపట్లినట్లు=సూత్రేము పట్టినట్లుగా, పర (గుక =ఒప్పును. సూతే 

పట్టినట్లన్న చోట, శో, “అదంత సాది శ భ్రైచ పత్య్థై విందులోపకౌ, వర్గక స్యా_తక 
య 

థితౌ క్వచి త్ఫుకని సమ లేః” అని యధర్యణాబార్యనూ త్రము పమాణము, 

తా, ఆప్టదిగ్గజము లెల్లప్పుడు సము దోదకములయ౦ దే యుండుటవలన6 (బా. 

చినట్టిన వన్న ట్లు తోంచెడు పచ్చజాతియేనుంగులును ఆయేనుంగులతుండము మాత 

ము గనంబడుచు. దక్కి నళరీరము "గాన రాకుండుటం జేసియును, నల్లతుండంబులు 

పచ్చజాతిసీరివాముల నోళ్లలోనుండి వెడలినట్లుండుటంజేసీయును ఏనుంగుల శరీర 

మెల్లను (మింగి తుండంబుల మిగి లించినట్లు కనుపడు సింవాం౦ంబుల ను జెక్కి_న పలుక జా 

వెనుకదిక్కునం (బకొశించు ననియును, ఇట్టినో పానములకో ( బలా నేల యందు 

లభ్ష్మీదేవి కభిషేకమంజేయుచున్న ట్ల టపరంబినీటితో . జి తింపణుడిన యా లత్మీపతి 
మలును గజంబులును లత్మీ ప్రతిమల యుభయపాొర్ళ గములయం౦ద లి కంఖచ|కొము 

లును దిగువను రళ్నమయ వేదికలయందు నీడలు దో౧చుచుండ6గా (బతియింటివాకిట 

మణితోరణములు (పకెశింపంగా నాగృహరాజంబు లితర పట్టణ గృహ శీలను 

వివావాము జేసీకొనుటకుం గట్టికొన్న బాసీకము లనున ట్లొప్పుననియును వీధులు నంక 

రలు తేక నసూ[తీము పట్టి కట్టి కటివట్లు వంకరలేక (పకాళించుచుండును, 

చ. పగడపుజాయ చె5దిరముం 4 బ్రైమిన పాండ్యవభూకుచంబులకా 

నగునరుణంపుంబొండ్ధ ముల + నారికెడంబులు వజ,కుట్టమం 

బగు పథముం జెలంగు భవహానాహృత శేషితరత్న రకుక 

బ్రగతరుసంతతిం బ్ర బథవు? భార్య బురికా గిలువుం చె వార్టనాక్. 54 

టీ. పగడ, .. ముకొ-పగగోపు (జా యజవిగుమకాంతిగలు 'చెందిరముకా =కుంకు 

మమును, ఫాంమిన,..బులక్_సార్పిమిన == అల దినట్లి, పాంవష్యవధూకుచంబులక్ జ 

పాండ్య చేశ స్త్రీల గుబ్బలను, నగు, , , బులు-నగు=పరిహాసనించుచున్న , అరుణంపు = ఎజ్జి 
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నగు బొండ్లముల = “పెఫీచు ఒలుననికాయలు గలు 'నారికెడోంబులు =: 'నారొకేళ్లప్ప 
య ర. 

న అజ్తాటి అనే ల ఆట ర చ లన వరు pr టి జ్ 

మా (కోలును, న్యజజస్మజముల చేతను , కుట్టిమంబగు-=గట్టింప (బడిన్సపగో ము£ మార్గము 

ను(|ప్రథమాంతముమో (ద (దుతీము సము చ్చయార్గకొము.) భన నా. 4, గకొ-భవనజాగ్భ హా 

ముల కొకు, అహృతే=న్యయము( జేయ (బడినవాని నుండీ, శేషిత = మిగి లింపయిడిన, 

రత్న =రత్నేములయొక్క., రక్ష్షకుకా =కెసపొడుటకు, వారీ =సమ్న్ము గుండు అనంగ బం 

అఆశకౌశగతేములగు, తరు=సన్ఫ తీ ములగు మందాంానులనియెడు, సంతతిడ్లానం తాన 

మును (పథమభార్యక = మొదలి పెండ్లామగు గంగానదిని ఫురిణ” == (విల్లి పుత్తూర 

యందు, గిజవుం చె నాకొ=కు గువయుంచె ననునట్లు, “చెలంగుజా =. సకాశించును. 

ఛౌ. (ీవిల్లి పుత్తూరిలో నుం డెడుగ్భ హములు రన్న మయము లెనవి “ానున థొ 

నృ హములకు నినియోగము నొంగా మిగి లినగళ్నములను గాపొ శవ నని గత్నాకరుం 

డగుసము(దుండు పూటపడి యారత్నములు తీసికొని యంనుల కై తననంతెన మగు 

కల్పన్భ కృముల ను "పెద్ద భార్య యగుగంగ ను దర్పట్టుంయమునందం ననున యుబంిచనో 

యన్న టు సంతత మెడ తెగని యల నిబొండములతోడి 'నొరి'కీస వ్రు మూ లును వ్య 
మక య ¢ 

ముల చేత గట్టింపయిడన రాజమార్షమును ప్రకౌశించును. వారక ములు కల్ప గళ ము 

లవ లెను మార్గము తెల్లని కాంతి గలిగి యుండుటంబీని ౫౦ గానదయుంపో అల వలులగు 
నస హహ OR mn, re ణి 

చున్నకతంబున నట్లు ERE పం టడియును, 

క, కోరకిత నారి శేళ 

మైరుహములు రత్న కుట్లి*మంబుల దోచు" 
హారీ 3) 

ద్యారము'లయత్న కృత శృం 

గారంబుగ నలికి ముగ్గు + ఘటియించి రన౯ః ర్ 

టీ, ద్వారములు = వాకిళ్లు, కోరకిత = సంజూతీకోగకములు గల, నారికేళ 

మ్మరువాములు= కెంకౌయమాా (కులు, గత్నవట్టమంబులణాజరత్న ముల చే ౫ ట్రిం 

పయిడిన భూములయందు అయత్నకృతజయత్నము 'చేఠం జేయ 6బగోని, భృంగాగంబు 
గకొ=క్ళంగారము గలుగునట్టు అలికిజగోమయ లి స్పముంజేస్పి (ముగ్గుఖఘుటీయించిం నక్ష 

జర౦గవల్లిక యుంచి రనునట్లు, తోంచుకొ=( పతిబింబించును. 

తౌ, (శీ విల్రి పుత్తూరిలో వాకిళ్ళే ముందటి గత్నిమయము నో గా ములకు) ఇ 

మొగ్గలు పచ్చనియాకులు గెల 'నారిశేళ ములు (సససువింపలగా నా యింద్షావాగు యగ 
cn 

ముచేత నీంగారింపక యీ శృంగారము గ లుగు సెట్లు అథలనీవ యలికసటును మగల | 
© ¢ {1 

న్నా ఖు “22, ర ” ED ఇ నీషో (ముగ్గులు పెట్టినట్లు నుండె నని భాసము, 
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మ, శయపూజాంబుజముల్ ఘటిం దడయిడక౯ + జన్లోయి లేశానుు 

దయం దప్పకా బస పాడి పాగడపుందా+దంబొప్ప. జెంగల్వడ్ 

గ్షియ నీ రచ్యుత మజ్జనార్థము కటిం + గీలించి దివ్య ప్రబం 
ధయుగాస్యల్ ద్ర ద విడాంగబేల్ నడుతు రు+ ద్యానంపులోం, దోవలన్ 

టీ. చెంగల్వడిియక = ఎజ్జకలుపపూలు గలకిొలనియందు పనపాడి = 

హరిదాతేపపూర్యక ముగా స్నానము (జేసీ, అచ్చు. + ర్భము-అచ్యుతే= శ్రీపతియొక్క_, 

మజ్జ నార్భము = =అభిషేకముకొబకు, నీరు= =తీర్ణము, కటికొ-ఖొొండియం౦దు, కీలించి = 

ఊనిచికొన్సి శయ = హ స్పమందలి, స్రూజోంబుజముల్ =ఫూజకొణకైన కమలములు, 

సుటికొ=తీర్గపు బిం చెయందు, తడంఒబడకా=తొ( టు పడుచుండలా, చస్షోయి=కుచ 

ద్వంద్వ ము లేంగౌనువమైకా= లేంతనడుముమోంద) దయకప్పక =కృపాహీన మగు 

చుండగా, దివ్య... స్యల్ -దివ్య_పబంధజ(దావిడ్య పబంధముతోడ, యుక్ =కూడికొ 

న్న, ఆన్యల్ =వ క్రములుగల, (ద్రవిడాంగనల్ = ద్రావిడ స్రీలు, డద్యా...లకా_ఈ 

ద్యానంబు= ఎలదో టయొక్క_, లో దోవలకొ=అంతేరార్గయమల యందు, పాగడపు. 

బాదంబు=పాదకటకము లనియెశుభూపణము ధరించిన పావము, ఒప్పకా=జఒప్పు 

చుండ6గా, నడుతురు=వత్తురు. 

తా. విల్లి వుత్తూరియందలి (దవిడ్మశ్త్రీ లుద్యానంబులలోని చెంగలువలునల 

కొలంకులలో. బసఫుతో స్నానము జేసి స్వామి తిరుముజ్జ్ఞనము నిమిత్తము తీర్థంపు 

వించె యాడేశాబారరీతిగా జొండియంమను ధరించి తేమవా 'స్పములయం౦దు నాళములు 

గలిగి ఫూజూర్థ్యము _లెనకమలములు లేద్ధ టములయ ౦దు( దొ టిల్గుచుండ 6 గచ భారము 

చే లేంనడుము లసీయాడుచుండ దివ్య పబంథానుసంథానముC జేయుచు నుద్యానం 

బుల లో పలి తోవలయందు. చావశాలు ధరించినపొాొదములు గదల నడుచుచుందు 

రనిభావము. 

మ, కలయక సీలమయంపుంద ల్లి యుజదాళకం చేటనీ రొపూర 

థ్యలకూపంబుల మాల? జూచి వలఫివ్యాసంగితుంగ ద్రు దుశా 

ఖలలో “డాలి గుభాలన౯ా లకుముకుల్ 4 క్రంద పడుకొ లేచు ము 

చ్చిలి ౫ హేందిర డ్రావిడిప సరిచితి౯ + చెంజోడుచందంబునన్. ఫ్ 

3 ఇ స్తిక్రా- ద వీ టీ. గహీందిర=గ్భ హ వటి (దావి. . తిక దావిడడదవిడ స్ర్రైులయొక్క., 
పరిచితికా పరిచయము చేతను (ముచ్చిలి=నంచించి (ఎవ్వరికిని గ నుపింపక యనుట) 

చెండా...నకె-చెండాడు=కందుక క్రీశ సలిపెడు, చందంబునకొ=రీతిచేతను, లకు 
మాయా క. గ గా చ అ 

శ నాడి సబా. 
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ముకుల్ = పక్షీ వి శేష ములు, కలయక =నిండునట్టుగాా నీలఅమయం సఫు- - ఫిలమణీివికౌర 

మగ తల్లి యొజదా (కక =బొడ్డుటొజ దనుకను (పెనుం డెడు పెద్దయొటయనుట్స, తే 
టనీరు=నిర్మలాోో దకము, ఒజప్పుక =జఒప్పుచున్న , రథ్యలకూపంబుల ==వీ భుల బొన్సలయం 
దల్సి మిలకొ=ామినములను చూచి=ఈకీంచిి నలఖి. ..లోకొ-నల ఫి-చూరయలయం 
దు వ్యాసంగి=కూడియున్న , తుంగ=సొడొన్రులగు, (కులాన్ని న్న ములయొక్క_ శాఖల 

లోకా =కొములలో, డాలి=వాంచ్చి గు భాఅనకగుఖా అను కోద్దము గలుగునట్లు, 

రండై=సనందడించ్చి పకుకొ=దుముకును, లే చుకొ=మగ్ల నుద్గమించును. 

తా. వీభులలోని యొజుల బావులలో దల్లియొజనటికుం సె గుబికి ఎమున్న 
"తేట నీటిలో గన ౧బడుచున్న చేంపలను జూచి యి౧ద్దచూరుఅ వెంబడి వ్యాపించియున్న 
పెద్దపెద్ద తరుశాఖలయందు పొంచియుండి యాబాశ్ర్చలలో సుముకుచు లేచుచున్న 
లకుముకిపిట్టలు ద్రవిడ స్రీ పరిచయము గలిగిన గ్ర హలీ తన రీగము గాన ంంగకుం 

రహస్యము గా జెండు గొట్టుచుంవంగా నటీ ప్రటవెందస అ నుం డోనని తాత్చర్యము. లు వం ర en 

లకుముకులు చేపల బట్టి కొనుటకు నీట దుముకుట (ప్రశ స్థము, 

మహే(స్రగ్ధర. స్వనిలింపా వాసద త్వా+శనద తలమిథ+ స్తారతమ్యుంబు నీ"రం 
డును దీను ల్లాంచునమ్మా+డువులనయడుగం దో చునుద్య(ద్రణో న్మే ౧ 

కో (0 

శినసిద్దద్యంద్వబ్బందా+లయ తటబిల కల్యాణముంథా[ దులో నా 
వనజాక్షస్యంద నద్వం+ద్వము లిఖత న రా+ ఎ" స్య దాంపత్య మొప్వున్, 

టీ, లిఖిత . . .త్యము._ లిఖ్లితే=-చి త్రీంప యడీన, సర-మమబ్య_వతమల వేత (4 
వపా ప్ప=పొం౦ద బడిన దాంపత్వే ము=మి గు నములుగఅ, ననజా కీ న్యం దనద్వ్యం ద్వ ముం 

గ 

(వనజా టీ చ-వనజా కో శ్చ-ననజా మై _ వనజాకృయో స్స ్యంద నేతయోగ్ష్యంజ్వగం “వు 

మాక (శ్రీయా యను నూతమువలన క్రీ వాచక మగుననజా నళ బ్బము లుస్ట్యయె పురుష 
వాచక మగువనజా క్ష శబ్దమూ (తము శేషీంచుటంబజేని యట్లరూ పంబు నచ్చెం గాన్రున్స, 
వనజాక= శీ కీపతులయొక్క_, స్యందన= తేరులయొక్క_, ద్య౦ండ్వము-జోడు న్య 
నిలింపా,, బులు. న ్భ=తేవముయొక్క.. , నిలింపడాజేవతలకు, అవాస=నివానముయొక్కో.., 

దత్వీ=ఇచ్చుటయొక్క_్యయు, అశళన=అహారముయొ క్క, దతల = ఇచ్చుటయొక్య... 
యు (ద్వ౦ద్య్వాంతేమున బహుత్వ ము), మిథః=జండొంటియొక్క, తారతమ్య బులు 
ఎచ్చు దగ్గులు, ఈరెండును=ఈయశ నవాసముల్కు దీనుల్లాంచుజరి గలం పొం చున్న, 
అమ్మాడువులన= ఆమాడుగుల నే (ఆమాడుగులయం కు నివానఘు క్షీ దానములు వి సరవ 

అలీ కలననుట). (మలీయు కోచి ధకారో న యనునూ[తేము కి నీమి దీనీ మాడుగులు మూ 
డువులనియు నుం గలదు), అడుగ కొ= వే ండుకొనుటకు, తోందు. +. (గులో న RE 

తోంచయ=కౌన( బడుచున్న, ఉద్యత్ =జప్పుచున్న , రటిజుసు ర తిమల ని టె య నల్ స: 
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థి 
బృ ౦దజాసమాహములకు, ఆలయ=నివాసస్థానములగు, తట=దరులును బిల=గువా 

లునుగల, కళాణమంభథాదులో=హేమా(ది మందరా[దులో, (మేరుమందర పర్యత 

ములో యనుట, క భ్య్యాణమన బంగారము మంథమన( గవ్వము గాన నాక ళ్యణ 

మంభథభశబము ల|దిశబముతో డ నంబంధించి ద్యంద్యాంతేమందు బహువచన మగు 
ద ది 

చు ॥ నడు పు =| ప న్నది) "నొకొా అనునట్లు, ఒప్పుక=[ప కెరించును, 

ల + కూటుములుగల, సిద్ధ =సీద్ధులను 'చేవయో నులఅయొక్క_ , ద్భంద్భ= మిథునములయొక్క_, 

ఛా. మానవ దంపతులరూపములుగా 6 జెక్క_ బడిన బొమ్మలు గల డీ డీ 

పతుల శకెండుతేసలు జేవకలకు నివాన మిచ్చిన వేయ పర్వతమును నాహార మగునమృత 

మిచ్చిన మందరపర్యతమును దమతమ పుణ్య తారతమ్య ముల నడిగి తెలిసికొనవలయు 

నని వచ్చి ( శీవిల్లి పుతూరిలో దీనులకు నివాసంబులును నాహారంబు లిచ్చెడు నాగ్భవహా 
య వలీ 

ములదగ్గ అ6 జేరి తవు దరులయందును గుహూలయం౦దును ' సురతములయందు ననుర క్త 

లగునిద్ధమిభునములతోడ నున్ననో యన్నట్టు (ప్రకౌశించుచున్న వని భావము. తేరుల 

మో దిబొమ్మలు సిద్ధద ౦పతులంబో లె నున్నవి. ఈపద్యమునందు దీనులాంచు నను 

చోట మిన్నులాంచు ననియు6 గొందటు చదువుచు నచ్చట నాకెళమునొ అయు 

నున్న యమాాడును అని యన్వయింతురు. 

సీ, సవలయధ్వని గాణ + సాల్మివేయు నదల్పు, 
యతి నైన గుండే ర్రు+బ్ల నం గలంప 

సుడీసిన మొగ మె త్తి'చూూడకుండు పరాకు, 

. కుసుమబాణుని నైనం + గువిటు. జేయ 

(శీకార్యపరుల గాంచిన 'లేచియొక్కు, నం, 

జలికి నిందుండు న+క్కౌాలువు. గోర 

హరిగృహావసరశ 0+ఖాక రనకుం (దిప్ప్వు 

కడగంటిజిగి(పజం + గాండిపాఅ. 

శే. గవణ లుంకించి (వేయం గొప్పవి య నవలి 
కరమున నమర్సం బై టలో + మరుని బటువు 

బిల్ల (క్రియం బట్టుకంచలం + బిగువు చన్ను 

నిక్క దిన్నెలం బాొ(త్రముల్ + నెత్తమాడు, 59 

టీ, సవలయధ్యనిగా కా = కంకణధ్యనిక లుగునట్టుగా, సాలి| వేయు= పొ 

చికవేసెడు, అదల్పు=అద లించుట, (ఇచ్చట సా ర_వేయునదల్పని కొందజందురు 

గాక,యది ఎకౌరయుత రే ఫాంతళ బ్ఞమయ్యె నేని దానిబహుపచననుంధు సాశెలని నిల్వ 
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వలయు నట్టుగాక మహాభారతంబున నడ్డసా ల్లీ నియు నడ్డహోగులని ఎను (బయోగం౦బు 

క లిమించబేప్సి యిచ్చట నికారయుతే ల కౌారాంలేశబ్బము గా నుండుటు మీ నమో చీనంబు,) 

యతీనెనక్ =సన్న్యాసినై నను, గుం డొయుల్లనక ఒహ దయము జల హరింప, కలం 

పక =కలుషము(జేయుచుండంగా, సుడి సీనకొ= ఎగుర నప్పుడు మొగ 'మృళ్తి- ముఖము 

చెశెర్తి, చూడకుండు= ఈవీ,౦పకుం జెడు పరాకు=గనగుసచంవ ము, కోసుళుబొణుని 

-నెనక=పూవిలుతునైనను, కువిటుకా చేయక :=నీచపిటుని యేయం గా, | కాగ్వుపరు 

అక్ =భగవ_త్మె_౦కర్యపరులను, కౌంచిన జాణ మాడంగా స్క లేచి- పత్యు త్ఞానముం జేసి, 

(మొక్కు_ =(మొక్కె_డం, అంజలికి=దోసీలి'కై, ఇం|గుయడుకొ ట్ వేయగ లకు న్కుటుట్లో 

లువుక్ = ఆభగవ_త్కై_౦కర్యమున్నుకోరక అ పేశీ౧ప గా, హర. నుం _హూగంస్యా 

మియొ క్క, నృ వా=ఆల యమునంద లి, అనసర=ఆయా నమయముఅమయొ క ్మ.., 3p 

శంఖ నాద ముయొక్క_, అకర్షనకుకా=వినుటకు, |తిప్ఫడమర లెడు, క శంక చేతా ౧ 
తేములయొ క్క, జగి= బెళుకు, _పజకా=చూెడు వారిని, కొండి పూల ఉచ్చిపో 

వంగ్యా(అంత వాండియనుట,) కవటిలుడాఆడ్డ సాళ్ల, ఉంకించి-కుప్పృంచి, వేయకు 
(వేయంలగా్శా కొప్పనియక =తుజుము వదలంగాా అనలికగమునక్ -- రండనహా సము 

చేతను అమర్చక =సవరింపలగ్సా పెటలోజాజమెయెదలో సలను, మగుని- న్మరుని 
యొక్క) పటునవుబిల్ల [కియక =తొడ( క్రింద నునిచికొను చుట్లునిండుగ టను సట్టుకం 
చలక =పట్టుర వికయందు, బెగువు ంజన్నుజబటువుగు బ్బ, నిక్కళ.. నిటహొచవంగా, 
పా(తములు= వేశ్యాంగనలు, తీన్నెలకా = వేదిగలయం౦గు, సెత్తయు ఉం చ్య్యూతిమును, 

ఆడుక=కీడింతురు. 

తా, ఆ శ్రీవిల్లి పుత్తూరియందు నరు (గుల మిండ జేగ్య కాంతలు యత్ కనని 
హృదయమెన గలంగునట్టు విలాసము గలిగి యదలించి కంకణములు కళని సని 

సేయునట్టు పాచిక (వేయుచునుు మజియు "నెట్టివా ఇదటీకి సచ్చినను మొగ మెడ 

చూడక పరాకుం జేయుచు గరువము గలిగియును స్వామి యాలయము కంకి గ్యముం 
జేసెడువారి. జూచినమా,తముననే లేచి (మొక్కుుచుండదం గా నే (మొక్కు తీనగ 6 
గలుగ వలయునని దేవేం్యనుండును స్వగ్గమందలి యప సరోగణముల కొల గల[సభు 
తము నెన మూని యా దేవాలయమం౦ మ. జా నోక్కా_ సేనకు 6 వ  ముందునబ్రనిి ననీ 

కోరుచుండ6గా నట్టిసాందర్యము గలిగి యపస్వ్పుడప్పుడు స్వామి యాలయమణందని 

కొలువుల సమయములలోని శంఖనాదములు వినంగానే 'శదర రదర చూదుచును 

జాచికలూనికంజేనీ వదొరలింపంగా6 గొప్పు వీడంగా నాటయందలి తగ పోటు 'వేతిను 

"రండవ చేత నాకొప్పు సవరించుటకు( జేయె త్తినప్పుడం శటలోేని పట్టురవికలో నిక్క. 
వొడి వెడు బటువుగుబ్బ “కౌనరా6గా నిట్టివిలా నములు గలిగి పగడసా లాఢునురి ని 
భావము, 



పథమాశ్వాస ము, 49 

న పీడెంపు* *బలుశెంపు + విరిసీ వెన్నెల గాయ, 

వరిగింజ నొకటం బ+ల్వరుసం దోమ 

నొజసీ యొత్తినవుణుం + గొందక మేన ని, 

గులు చేట బస పాడి + జలక మాడ 

ముదుక గాకుండ. బ+య్యదలో నె 7 లార్చి, 

కలయ *నొంటను జంటం + గలప మలంద 

రతి రయచ్చిన్న సూ? త్రమునం జిక్కక ము త్తే, 

ములు రాల గబిగటికలు వహింప 

"తే, నొలసినను నెట్టనరునై నం + గులము'. చెలియా 

బ్రభుత సెడి పల్పవుండు వేద + వడిన చేద 

నృపతి చెలి యంతిపురముగా + నెన్న మెలల 

బాస గ్భతిం జెప్పవలంతు + లప్పద్మముఖులు. 60 

టీ. వీడెంపుంబలుశజెంపు=తాంబూలనంబంధియగు నరుణకాంతి, విరిసి=విచ్చి 

పోయి, వెన్నెలగాయ=శుభి)ివర్ష మేర్చుడంగా, వరిగింజనొకటకా=జఒక్క_ శాలి వీజము 

చేతనే పల్వరుసకా=దంతపం కిని, తోమక్షా=థావనము6జేయుటకునుు ఒజసీయొ 

త్తినక =జొాచియడ్దినను, వుణుంగొంద కజ తె లివలువనంటక, "మేనక = ళరీరమంబటే, 

నిగ్గలు చేరక =మిసీమి గను పించునట్లు, పనపాడి=పనపుయబూసికొని జలకమాదడక = 

స్నా నము (జేయుటకునుు ముదుక-గాకుండక = ముదుగు(దనములేకుండ్క పయ్యెద లో 

నక=వెంటలోే నే, శేలార్సి=హ స్తమాడించి, కల యక =:వ్యాపించునట్లు, ఒంటక = 

ఒడలియందును, చంటక్ =క్ చములయం౦దు ను, కలపమల6దక =క ద౦బము బూయుటు 

కును రతి. ..మునకొ_రతిరయ= పురు పాయిక సురత వేగముచ్వే ఛిన్న=_తెస్సీన్స సూత 

మునక్రా=|తౌటియందు, చిక్క_క=చిక్క_ పడక, ము త్తెములు రాల (గ కొ= వకొ_క్టిక ములు 

రాలుచుండల౮౫ా, గజగటికలు=సౌగసుల ను, వహింపక=తాల్బుటకున్కు ఒలసీనను=ా 

సమాపించినను, ఎట్టినరు నై నక = ఎంతేధనరూ పాదులు గలవాని నైనను, సకలము 6చెలి 

యకొ=వర్ల మడిగి జెలిసికొనుటకును, (పభుత సెడి=(పా భవములేక్క పల్గవుండు=తీన 

మునుపటివిటకా6డు, కేదవడినకా=ద 9 దు6జై నను ఏందక =పోషించుటకును, నృప 

తివెలియంతిపురము గాక =నరపాలునియొక్క_ బహీర్గతే మైన మజియొక్క_యంతశప్రుర 

మనంగా ఎన్నక=గణింపంగాను, ములగకొ=సంచరించుటకునుు బానక = పతిఖఫా 

షయ౨దును, కృతింజెప్పక- = (పబంగని ర్మాణము( జేయుటకున్వు అప్ప ద్మముఖులు= 
క్ po 

* నునుగె౦ప్రు. 1 జంటను నొంట. 

7 



50 ఆము క్ల మాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

ఆవారననితలు, వలంతులు = సామర్థ గ్రమాగలవారు, పల(తు అనుసదము పల్యరున6 

దోమ ననునదిమొదలంగా? గృ తింజెప్ప ననుదానివజణకు నెనిమిదిపనులకు ననయించు 

చున్నది. 

తా. విడియము పెక్కు_మాటులు నమలుటం జేసీ మిక్కిలి “క౫పిక్కి_న తమ 
దంతేములయం౦దలి యరుణీను పిరిసి తెల్ల ననన ట్లాూవారననిత భూాక్క_.గరిగింజ చేత నే 
దంత ఛావనము6 జేయుదు రనియునుు స్నానము. జే మునప్పుడు స్రాసికొన్న 
పసప్పు పరీక్ష కైనను చెల్లనివృస్త్రముతో జాచినను న్యన్హ్రము నంటక చారి "సెమ్మేను 
ల౦చే నిగనిగ లాడుననియును, వారు చనుగవ బయల్పడనీక పంటలో "నె కాషార 
కస్తూరీ కర్పూరములు మొదలగు వాసనలు గల కదంబము మిక్కిలి పసలువనంగాయ 
బూసి కొనును. రనియున్కు సురతమందు తమహారముల ముత్తియంబులు 'తెగిన సూతం 
బున నుండక పబువెత్తు నంత వడిగా నుపరతి6 జేయును రనియును, ఎట్టి సొబగులడైన 
నెట్టిధనికు _డైనం దమ్ము వలచెనేని యతని కులము డౌలియక *ేనల (వ్యా పేశ చేతనే 
యతనితోం గూడరనియును, మున్ను దమతోడం జెలిమిచేసిన విటుండు ధనహీను 
డయ్యె చేని యతని నాదరింతురనియును, రాజూంతడపుర డ్రీజనమునకు 6 గలిగి నంత 

పరువు గలిగి నంచరింతు రనియున్కు మిగుల విద్యానకులు గాన్రనం గాన్య గననం 

జేయుట కై నను నేర్చు గలవారనియును భానము, 

G, అంచితహారవల్లి వల 4 యాభరణంబుల తక్కు. ద్రోయు. ల్లీ 

ల్మంచు. బసిండి యేణమద + మంగముం చేర్చుట తక్కు రోయు జి 
డ్రంచు జవాది ధూవీతను + యందుట తక్క విదిర్షుుం. బూవుంజె 
మ్మాంచు జిలుంగ తక్క. నగు + యావత ముత్తు నటంచు నన్యముక్, 

టీ. యౌొవతము=యువతీసమావామ్సుు అంచిక,..బుల.అంచిక - సొగానగ్క 
హారపల్లి =వల్లిక లవంటి ముకైహారములచేతం్లో సిన, వల యా ధగ ణం లనే అయ భూ 3౧ 
ములే, తక్క ౯ = కౌక్క పసీండి == బంగారము, చిల్మిందు న చిలుమునటు ననుచు, 

టి 
(తోయుకా=పరిహరించును. ఏణమదముజకస్తూరి, అంగము లేర్చుటతక కొక రీర 
నుందు నల(దుటయేకాౌక, జవాది=సంకునుద మును, జిడ్ణంచుకా చముగుతో డను లిన 
మని రోయుక=ఏవిగించును. ధూపితేమయందుటతే క్క. కాజశిర్డముల కగరు సాం 
_వాణిమొదలగువస్తువులభూముధూపము€ బొందుటయీ కొక పూవుక్ జఫుష్పమున్యు 
చెమ్మంచుకొ=కేడియనుచు, వీదిర్చుక్ =విసర్జించును, జిలుంగ దక్క. == సన్న (ప్ర జీర 

మయేుకాక్క అన్యముక్ష్రా= పెర సరిగ -వీర నెననుు ఒతునటంచుకొజఒతుకొనునను చును ణ్ 
య ’ pet + ~~ ’ 



తా. అఆపురిజవరాండు) మిగుల సుకుమార శరీరములు గలవా రగుటం జేసీ 

రంగగుబంగరుకన్న మిన్న యగు వన్నియ గల తేమ నెమే్మునుల ము తియంబుల నొములు 
జాలి ఢి 

ధరింతుశేకాక పసిండి సొమ్ములు చిలుము పట్టు నని (తోసి వేయుదురు. ఫునుంగు జిడ్డు 

గలదని దానింబూసీకొనుట వదలి కస్తూరియే పఫపూయుదురనియును, తుజబుములయం౦చు 

విరుల6 దురిమిన నవి చెమ్మగిల్లు నని వాని విడిచి ధూమధూపముల చేత నే వెండు9కలకు 

వాసన లెక్కి.౦తురనియును. సరిగ మొదలగు వానిచే నెక్కు_(డు వెలగల వలుఐల 

చేని యవి కటజకుగ నొఅయు నని వానిం బరిహాసించి జిలుంగు వలునలే కోట్టుదు రని 

యును నిట్టి నాగరకంబు గల వారని భావము. 

ఉ. వేవిన మేడసె వలభి + -వేణికం జంట వహించి ఏప్పంగా 

బూవులు గోటమో(టుత జి. 4 బోయెడు లేంటులమోంత "కామిళ ౦ 

కావహ వాం గృతాభ్యసన + లౌటను దంతపుమెట్ల వెంబడిం 

చేవడి వీణ మోాంటుటలు. + జిక్కెడలించుటలు నృరింబడక 62 

టీ. వేవిన=(పఫాతముకాంగానే, ('క్ళచిద్దశౌరోవః” అనుసూ(త్రమును బట్టి 

వేగిన యనుళబ్దము వేనిన యనియునుం గలము.) మేడగరైకా=సౌభాగముమోందను, 

వలభికా = లోవయందు, వేణికకా = జడను, చంటకొ=కు చముందున్కు వహించి 

ధరించి, విప్ప -గాక=జఊద్ద్రథనము జేయుట కొజికు, పూవులు=వుప్పములన్సు గోటు 

మోంటుత తిక =నఖముచేత విదిర్నసమయ మునం౦న్కు పోయెడు. . . మో౭త-పోయెడు = 

విచ్చిచనుచున్న, తే(టులమోశే=భమరములధ్వని, కృ తాభ్యసనలౌటను _ కృతీ= 

చేయ బడిన, అభ్యసనలౌటను=అభ్యాసముగలవారౌట చెలేన్సు దంత ప్రుమెట్లవెంబ 

డికా=వీణకు వేసీయున్న దంతపు మెట్లవెంబడి గా, చేవడికొ=వా స్తలాఘవముచేతీను, 

వఏణమాంటుటలుక=వీణవాయించుటలును , చిక్కె_ డలించుటలుక=శిరో జముల చిక్కు... 6 

దీయుటలును, సరింబడక౯ =సదృళములగుచుండంగా, కామి... మాకా_కెమి=కెము 

కలకు శ౦కొవవహావకాకా = సంశయాస్పదమగును. (కఈపద్యమునందు వార హ్ర్ర్రీలని 

యథ్యాహార ము 6 జేశికొనవల యును). 

శా. ఆపటణమందు వార స్రీలు తెల్లవాజంగా సే “చమీడమో౧ద6 జూరు వెంబడి 

ర 

' 

గూర్పుండి తేమ వీనలి కుచోపరిఖాగము మోంద ధరించి యాజడ విష్పుచు నందలి 

పుష్పములు గోట విదితించునప్పుడం పరిమళార్థ మయి ముసరికొని మరల విచ్చి పోవు 

తుమ్మెదలు రదొదంజీయుచుండంగా నా రుంకారము' పిని వీథంబడీ బోవుచున్న శెము 

కలు నిలిచి యా్ర్రీలు చేతులు వడివడిగా నాడించుట కీణ'వాయి 6చిన ట్రుండ6 గా 6 

బుపష్పములు దంతపు 'మెట్లప లె నుండగా జడ వీణవ లెనుంవ లగా న్యాక్ర్రీలు వీణాభ్యా 



రీ ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

సము గలవా రగుట వలన నప్పుడు జడ విప్పుట వీణవాయించుటకౌ అని సంకయింతు 

రని భావము. సంచేవోలంకెరము, 

క. అళివచ॥కార్చణ్యం బా "లేమల చెన్రలు సోంక + దధమాన్వయ జీ 

క్షా లావణ్యులవీలుపున, వై లాభముం 'జెలిపెనేని + యవి శీలగుట౯ా. 

టీ, ఆళిర.. .ణ్యంబు _ ఆళి=చెలిక త్పెల యొక్క నచః= నాక్కు_లయొక్క_, 

కార్పణ్యంబు= లంబ్ధత్వే ము అధమా =. . కై- అధమాన్వయ =తక్కు_నిజా తీయొక ము, 

జీర్ణజముస లివాండ్తు యొక్కయు, ఆలావణ్యుల జః సొందర్యహా నులయొక ్మ..యు, 

(ద్భంద్యాంతేమున బహువచనము) పిలు పునకై = పల్చుటకొ ఆక్వు లాభము లెపి 

-నేనిజ ఆదాయ మెటింగించె నేనియు, అవి=ఆ స్ర్రీలచెవులు, (నీలగుటక = అఖ్నీస్వ 

రూపములగుట చేతను (( శీకారములంబో లినవనుట్స, అలేమల=అసొగసుక త్తిలయొక్క_, 

చెన్సలుసో (కదుజచెవిజైరదు, 

తా. జవ్వనము గలయావారకెంతల దాపున నుండు చెలులు కొంచం ము 

రుషుల 6 దాల్చు వా శరై యాఫురుషులు మిక్కలి భన మిచ్చద గని చెప్పినను (ఖా ఇరగ 

"కౌంతలు పురుషులు తక్కు_నకులము వారయినను ముసలి నాగ్రైనను సొగసు లేని సాం 

నను వారిని చెలియంజోేయుచు చెలుల పలుకులు విన రని యును సామాన్యం జీవల 

విత్తాపేష గలవా నైన నచ్చటీ వార లుత్తను కులీను తై యాననము గగిగి సుందగు 

'అెనఫురుషుల నేకౌని కూడరనియు భావనను. 

చ, ద్రనిడ కుటుంటిీను ల్ససపు + తాచినరత్న పుదాప క్రింద నం 

బువు బెరవారలా నిదుర + వోయి గరు తతి పచ్చంగాతిన౯ా 

భవనసరోమరాళములు 4 భర్మమయచ్చద గుచ్చ విస్సుర 

ద్ది విజధునీమరాళవితే+తి భ్రమం శబూన్సుం బురి స్ఫృమించుచు౯.గ4 

టీ. భవన. , .శ ములు - భవన == గృ హస౦ం బంధులగు, నదః$ అ కొల6ఠతుల 

యందలి మరాళములు=హ౦సలు, (దవిడకుటుంబినుల్ = _ావిడ వీలు, సన... 

క్రింద కొ_పసవుజాచిన=పసపు(జా (దినటి, రత్నపఫుదాంప[కిందణా - రత్నసోపొనము 

(కింద, అంబువు తెరవార గాకొ=ఉదకము తేరంగితేమగుచుండ లగా, నిసురవోయిుణా 

నిదించి, గరు త్తతి _ గరుత్ =ెటక్క_.అయొక్క.., తసంగుంవు, పచ్చ ంబొణినల లా 

పహారిద్రావర్షముగలది క”6గ్యా పురిక్ = (_శీవిల్లి ప్రుత్తూర ను, సిరిమించు చుకొ--సరుగు 

చును భర్మమయ. + థ్రమకా - భిర్మమయడ స్యర్గమయములగు, “భద - "అక్కొ..అయొ 

క్క, గు చృజగుత్తుల చేతను, విస్ఫురత్ = ప్రకాశించుదున్న, పవిజధు నీ. అ కేస ౫ ౦౫ 
గహ 

అలలా eM? MPO తాతల. 

గః మాన్ను, 



పుథమాశ్వాస ము. ర్తై 

యందలి, మరాళ =హంసలయొక్క_, వితతి=సమూహ ముయొక్క_, భమక=భాం 

తిని పూ న్నుకా =వహింపంజేయును. 

తౌ, (దావిడ్మక్ర్రీలు గృహముల వెనుక నుంజెడుకొలనిలో 6 బనపాడి్ స్నా 

నము 'సేయునప్పుడు రత్నసోపానము [కింద హంసలు న్నిదంబోవుచుండలా నా 

పసఫునీరు అక్కల కంటుకొని పచ్చబడియె గావున నాహ౦సనలే పట్టణమందు దిరు 

గలగా బంగారు ఆక్కలు గలస్వర్లమంద లి పాంసలని చూపజు భమి ౦పించు ననియు 

నచ్చటికొలంకుల సో పానములు మణిమయము లనియును భావము. 

మ. తల బతుచ్చటం గుక్క చాతువులు శే దోరంపుళుల్యాంతర 

స్థలి నిద్రింపంగల జూచి యాళెకు లుభఘఃస్నాతే ప్రయాతద్విజూ 

వలిపిండికృత శాటుల న్పవిం దదా+వాసంబు. 'జేర్చంగ శే 

వుల డిగ న్వెసం బాలు వానిం గని నవ్వు నాలిగోప్యోోఘముల్ , 6$ 

టీ. చాతువులు=బాతుల నియెడుజలపతులు, తీలకొ=తీముతేలను, (జా తేక 

పచనము) పక్షచ్చటకా = "అక్క_చాలునంన్భ్కు కుక్కి_ = కుచ్చి, (కుచ్చి యను 

సొకముంగలదు) కేదారంపు. . .స్థలికా _ శేదారంపు=వరిమళ్ల సంబంధులగు, కుల్యా= 

కాలునలయొ క్క, అంతరస్థల=మధ్య[ప్రదేశమందుు ని దింప కొడాన్ని దపోవుచుండ6 

గను, చూచి=శకాంచి ఆరెకలు=జారికౌపరులు, ఉప స్నాష్నాతే...లు-ఊప స్చాాతే= 

(పాత స్ఫా్నానముంటేసినట్టి యు) (పయాత= చనినట్లి, ద్వి జావలి= బా హాణసమావాము 

చేతను, పిరదేకృత=పిడం చలు గా (జేయ బడిన; కా టులు=వ్యస్త్ర ములు ఆకా సవిక 

ఆను భ్రిముచేతను, తేదావానంబుకా - తత్ =అ బాహా ణులయొక్మ_, ఆవాసంబుక్ 

=గ్భహములను, చేర్చుంగక =చేర్చుటకొ అకు, చేవ్రులకొ = శేవులయందుు, డిగ్గకొ= 

దిగగా, వెసకా=వేగము చేతను పాజు=పరు” త్తీడు, వానిక=అబాతులన్కు కని 

=చూచి, శాలిగోప్యోనుముల్ _ శాలిగో పీ=మైరుగాంపరులగు ద్ర లయొక్క, ఓ 

ముల్ =సముూా వాములు, నవ్వుకా=హసించును. 

శా. ఆపటణనమిపమందు వరిమళ్ల్ కు దిద్దిన కె లునలయందు భూతులు వాని 
లు 

స్వ భావగుణముచే తే దలలు అక్క_ లలో దూర్చికొని న్ని దించుచుండ గా దలపదులు 

వానిం జూచి యుఫగకాలమందు స్నా నార్యమై యాకాలుపలకు వచ్చిన బాహాణులు 
యాం క 

తమవ(స్త్ర ములను బిండి యచ్చట నుంచి మలిచి పోయిరని తలంచి వాని మరల .వారి 

వార్ గృహములలో నెప్పగించుట కై శేవులలో దెగలానే యాపతులు పజిచుట 

జాచి య'న్నటు6 "బెళులను "గా పాడుచున్న గ టితలు తలపరులను బరిహసింతు రని 

ఖానము. 
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మె, సొరిదిం జేరిన తీ గెమల్లి యలు ఖర్జూరంబులు న్చువ్చమం 
జరులు నామిడిగుతులు నుసుమము + లం వెంగలు న్సచ్చగ 

జాలీ ఆం ౧ ర i 

న్నెరోలు నా ళేలు గల్లి రాజనము కాంతిం దారు ముల్పూవి చే 
లరుడార న్నగు. బువ్వుందోంటల బలాకానీకదంభంబునకొ. 66 

టీ, చేలు=శేదారములు, (“బహువచ సెకు గచిమ్ను లో సశ్చి యఘు నన్న య భీ 

యసూ।తేమువలనం జేనుశబ్దబహున చనమారూ పమయ్యు ను) సార్రిదిజ్లొ. సగుసగా0, చేర్చ 
(oa) 

నజవి తినటి, తిలగమలి య లు= అలుమ లెలును, ఖరూర ౧బులుకొ -ఖనూ గస్బ్ర ల జీటును — 60 mM . on య (ine a . tty 

పుష్పమంజరులుక్ =సునలగుత్తులును మామిడిగుత్శులుక్ -= రసాలగుగు.న్ళనులున్న, 

కుసుమముల్ =పుపష్బృ ములంను, సం పెంగలుడొకా చంపకొముధును, పన్నగ న్నెరులుకొం 

ప-చ్చపూలకరవీరములును పాళేలు = పా శేలనుఫుష్పవి'శేఏ ముల్కు కనిన, వును 
= » రా టై స లం gen | న ని దో(టలకా=పుప్యో ద్యానములను, (తలగెమల్లియలు, pop రధములు ఓ ) అ బ్బృముం జరు 

లుక్కా మామిడిగుతులుక్కా కుసుముముల్, నంసపపంగలుకొ, సచ్చగ'న్నిగులులూ పా 
జి 

శెలు అను సేరుగలధాన్యవి శేప ములు), కల్గి=తమకు౦గ లిగ్కి రాజనము- రాజనమను కేరు 
గలశా లివి శేప ముయొక్క_) "కాంత కా జ్య సకాళము చేతను, తారు దిగ" శట్టబహు 

వ-చనము ( చేలనుట), ముల్ఫూపీ = ముల్టుసూప్కీ (రాజనములకు ముభ్గుగవిగ ముండుట 
వ | wo భాగ rE ut emt wn ॥ సహజము. _లౌచున(దూ చున పశు భారమగు వస్తువు దిక్కునర్యవాసు ముల్లు వాలును 

గాన దమతమ సామ్య విమర్శ్భయందు జాయే హొ న్పయ్యననుట్స), బలాకొి...నకొ-బ 

లాశకౌ= బెగ్గరు పీట్రల యొక్క) అనీకజ'నమూ హమనియిడు, దంభంబునడా -:శీపము చే 
అ లశ వం ఉతకాలి గ లంద ఆ wm 1 (ఆశీ తన్ను అరుదారక్ =ఆశళ్చర్యమగునట్టు, నన్ర్యఃజ జసవానబంచును .(ముల్యూసు దును 1) 

స తీ ॥ ట “(పథమెక పచనమా।దేవిక్ళ తా నాం తాదయో పిక ఖ్యం ఠి యనుసూష తి వకొకి రము), 

తా. అచ్చటి సరి చేలు పువ్వు ోంటలయంను ( గలతీ లొముల్లి యము ముందల 
“గా బా ళిలను పదమువణకు (6 జెప్పంబడ్న జీరలు గ ల ధాన్య పశేఎములు దముయం౦ం సుం 

గలిగి తోటలయందు. గలుగనిరాజనము విశేషముగా 6౫ బిగి యా రాబనమునకు ౬ గల 
ముల్లనియెడు _తాసు ముల్లు జూపీ తొము హూచ్చగుటనలన నాఫవువ్వుందచోయటలను దమ 
మో6ద 6 దిరిగెడు బెగ్గరుపులు౧సల తెలిచూయలనియేడి శ3పమున నవ్వుచున్న కుని 

భావము. అన౮గా౬ బువ్వు 6 దోంటలకంపి నధకతర ళ్బంగారములె సర చేలు (ప్రకా 
శించు[నని తాత్పర్యము, 

చ బలసిన వాల్ల క చృటల+ పై దమ జుంజురుముంట్లు రాయగా 
గలమము లుండు6 బండి యొటుః గంబడి నీ ఇడలింప. దృపష్త లో 

+ 

rte Ta 44 ఇ శతు Tee wee Wren జ. as Pe 

ఫి ఫ్రూబొ లు, 
Hr (త 154 



పుథమాశ్వాస ము ర్స్ ర్ 

దలక్ోొన వంగి ముక జలము. + ద్రావెడు క్రిందటి వేళ్లు మోందచటక౯ 

నిలిపి మరంద మూనుకర*+ణి న్నికటోపవనానిలాహతి౯. 67 

టీ. కలమములువరి సెరులు, పండి=పక్యములై, నీరెడలింపకా=కట్లియున్న 

నీరు పరిపాకార్థ మె వెడలండేయ గా, తృష్టృ=నీరువట్టు, లో6దలకొనక =అంతర్వాా్యా 

పకముణా(గాా వంగి=నమి ము లై (బడలిక చేతననుట్రు ముక జఊపూర్వమంద్రు జల 

ముర్యదా వెడు=జదక పానము(జేసెడు, క్రిందటి వే ్ల= కింద నున్నమాూలములన్వు మోద 

టకె=ఊపరిభాగమందు, నిలిపి=డానిచి, బలసిన=ఫు పైగ ల వాల్లక చ్చటల పెక వాల్ల 

కజచంగలుపవువ్వులయొక్క_, ఛటల పెక=గుంపులమాంద, మరంచము=మకరంద 

మును ఆనుకరణికా=సానమునే యురీతిగా, నిక,..తికా _ నికట=సమోపమందలి, 

ఉఊూపననజ య ద్యానవనములవలని, అనిల= = గాలియొక్క_), ఆవాతిక =వీ యట చేతనుతమ 

జొంజురుముండ్డు=తమయొ క్క. ఛాన్యమం జరీకంటకములు రాయ (గాక౯ొ=ఒటి సికొ ను 

చుంత6గా, ఒజుగంబడి=శై (వాలీ, ఉండుకా=ఊండును. 

తా. వరిసెకులు పక్ళము గాంగానే కోత నిమిత్తమై మళ్లలో నీరుండనీక 

కర్షకు లెడ లించిన 'నెల్లప్పు డుదక పానము చేయుచున్న యవి గావున నప్పుడు నీరు 

శేమిం జేసీ డప్పి చేత నామళ్లలో 6 బుష్పించి యున్న చెంగలున పువ్వులమో (ద (వాలి 

మున్ను నీరు (దావెడు వేళ్ళ లెనున్న ముండ్లు రాచు కొనుచుండంగా 6 బువ్వుల6 చేసా 

యానిన ట్లుం డెననియును , వాయువళ ముచేతే గదలుచుండంశా 6 దృ ష్టాభరము వలని 

బడలిక చేత సోలుచున్న వన్న ట్లుండే నని భావము. 'కేదారములయ౦దు6 బెరులు పండి 

యొ టీగియుండు నని ముఖ్య తొ త్పర్యము. 

చ, అడుగున బండి ప్రల యసః! ల మధుోోవుట్టణం ద్రా వం దేంట్టు మ 

ల్లడెం గొని చుట్ట క్ జనసాల న్ఫొలుచు. న్ల నలుగుం డ్లతోడ న్ 

డ్వడుపె పినుంబండ్లు ఫీన్న తట+పాంసుల భూరమ చాంబు నేచనా 

జదదృఢశృంఖలాయుతేవ! సంత +మదద్విర డాధిపాకృతి౯-. 68 

టీ. కలుగుండ్లతో డకా= జాతిగుండ్లతో డ, ఈడ్యడు= సమానములగ్సు ెను6 

బండ్లు =పెద్ద ఫలములు, అడుగునక = భూమిలో చే, పండి=ఫ లింలిచి, (వీలి=ట్రైద్ద లె 

అసలె=బుర దయై), మధు ==ర సము వుట్టగక కల్ల లగా, _తావకాజ=పానమునసేయు 

నొలఅకు, శేంట్లు = = భృ౦గ ములు, (ఇచ్చట. 'దేంటిళబ్బమునకు బహువచనమందు లువ 

ర్లము పరము గా గా డేటు లని రూపము వ'చ్చెంగావున “రో లో డలటా ముది తాంత స్య 

చవాలంకృ లోలో శృ య ను నాంధ)ళ బ్బచింతామణిసూల్రైమును బ్య బట్టియల శే (టిళచబ్దాంత 
ద లల అటా. కారా 

i న్రబ్బ(గదావి. f నృప, 



56 ఆము _క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

మందలి టివస్తై కౌరము వికల్ప్సములు గా లు ప్పం బగుటం౧టజేసి తేంటనినిలువనల సి యుండి 
న అధ జ ౮ ల రజ 6 wr నను తేంట్రని పూర్త బిందుయుతే ము గా బహు[పయోాగ ముల కలిమిం జేసిమును, శాత 

(పయోగవ-చసో శాస్ర్రంబలవదుచ్య లే, అనిస్ప న్నే పదే తేన [పయోగాశ్రయణం 
వీతమ్* అను వికృతి వివేకసూ్యతశము కోలిమిబలిమిం జేసియును నిశ్వే బోంట్లు మొద 
లగు శబ్దములు గానంబడు చుండుటం జేనియును జేంట్లని యుండుకే సాధువు గా( 

దోంచుచున్నదిి.మల్లడింగెని= పెనంగొని, చుట్టిరా౯ =చుట్టికొనిరాలగ్యా భిన్న పగిలి 

నటి, కట=చెక్కు_లయందలి, పాంసు లజపరాగిత మెన, భూరిమ దాంబు= అధిక మద 

జల ముయొక్క., సేచన=తేడు పుగలట్లి ము అజవజకదలుచున్న, దృ ఢరగటియెన, 
Doron 

తునియొక్క_, మవద్విర దాధిస = మదపు టే నుంగుమిన్న లయొక్క.., ఆకృతికా = 

అకారముచేకను పనసలకొ = పననచెట్టయందు, పొలుచుళొ-[పకౌశించును. 

తౌ. వేరుపనన పండ్లు భూమిలో శే పండి పగులంగా గారసము పగిలిన భూమి 

లోనుంచి పకివచ్చి బురుద కాంగా నవ్వా సనకు (6 దుమ్మైదలు పెనగాని దుట్టుకొన (గా 

'నాపం డ్లే వసంతుని మద ఫుకేనుంగులవ లె నున్న ననియునుు మ చాశిశొయము నిఅన ఖిన్న 
ము'లెన చెక్కు_లవలన దొజణంగెడు మదధారలతో.6 గలసీన దుముతోడి మిగదన 'ె 
నాసల రన మున్న దనియును కదలు చున్నయినుపనంకెలన 6 జొటు కొన్న గు మెద 

బాజీ 
లున్న నని భావము. 

ఆ. చాల దళంబుగా. బృథుల+చంపకకేలన బొల్చు బొందు. వో 

మాలె లనంగ బండి మహిమండలిం జీటుచు వ్రాలి గం ధవమా 
ర్భాలస మైనభృంగతతి+నాందుదకప్ప మరన్ఫలావళు 
ల్వీలి "గెల ల్పుగంధ కద+లీవన పబ్బుల నొప్పు నష్పురికొం 69 

టీ, అప్పురిక్ =ఆపట్టణమంను, సుగంధ... లక్ - నుగంధకదళీ సుగం 

ధములను ేకగలయర (టి చెట్లయొక్క..., వన=తోయటలరొక్కో_,  సద్మ..అడోణగుం 
పులయందు, గెలల్ =గుళు చృములు, ఛాలకా=మి క్కి. ని ము, ద ళంయుగాడొ ల దట్ట 

మగునట్లు, పృథుల... .లనజా-పృథుల=గొప్పల సు చంపకా-సంపంగిప్టూలయొ కం కీల 
నకా=కర్చుట చేతను, పాల్చు=జఒప్పుచున్న , బొందు(దోమా బెలనం౦గకా... భాన్రగ లతో 
మా లెలనునట్లు, పండి =ఫలించి, ఫలావళు బు=పండ్లవీ వులు వీలజాంపగుల గా, మమ్ 

మండలీక =భూమండలమందు చీటు చుకొ=జొచి కి నుచు, (వాలి=నం ప ంగిప్రూలమో 6 
ద(వాల్కి గంధ. .లన_గంధ=పరినుళమువలని మూరా=శోప చేతను, అలనవన-వివ 
మైన, భృం౦గతతి నాకా=భృంగసమూపహామన (గా తుదకొప్పు _ తుదజరమకొనలయం 
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క. 

x 

స్త 

సథ మా శ్వాస ము, గ్ 

ము మూండవపాదమందు6 బ్దుతయతి), 

తా, ఆపట్టణమం దర(టితోంటటలయందు సుగంధము లనియుడు నర ౭టిపండ్లు 

గెలలయంమ లెస్స పండి విరిసి కొనలయ౦ద లినలువు గలిగి భూమిపర్యంతము జీణాడు 

చుండగా నాపండ్ల గెలలు నంెపెంగ పూల బొందు తోమా లెల వలె నున్న వని 

యును పండ్లు వికసించిన సంపెంగ పఫువ్వులవలె నున్న వనియున్కు పండ్ల కొనలనున్న 

నీల కాంతి యాసంపెంగ పువ్వులమింద (వాలి మూర్చ వోయిన తుమైదలవలె నున్న 
జీ 

వనియునుు నట్టి గెలలు తోమా లెలవలె6 బొడవు గలిగి యాందోంకపాటుగా నున్న 
వనియును ఫానము. 

చ, వున కనుర కి పాచ్చ నిదె*మం దని కంఠము. గాగిలించి ని 

కిన ఫణిరాజవల్లి యెజి+గింపణలనో యనం బూగము ల్భరం 

బునం బడు డు మట్టచేం జెజక+ము_ట్రియము ల్చిటిలించి తద్రసం 
బనిశము వండు నంతికత+లాంతికం జూర్తముం జేయు నపరి౯. 70 

టీ. కంగమకా= మెడను, శాలిలించి_అలింగ నముజేని, నిక్కి == ల్లి -నికి,_ న= 

చె కువికిన, ఫణి రాజవల్లి =తేముల ఫు6ది గాయనులతీక్రూన, మశకుకా=మ యి ద్దణు కు ము 

(తముల సాకునకును బో(కచెట్టుకకొనుట.), అనుక క్టి=అరుణీమయును అనురాగమును, 

"హె చ్చకొ=అతికయించుటక్కు ఇదె=ఈచూర్ష మే, మందని=చెవధ మన్కి ఎటింగిం 

పనో= తే లియంబేయ(గానోో అనకా=అనునట్టుగా, పూగముల్ =పోంకచెట్లు భరం 

బునకొ=పో (కల భారము చేత, పడు =పతనమగు, ముట్ట చేకా=పో క గాలలచేతను, చెల 

కుము త్తియముల్ =సమిప ముందున్న చెజకులలోేనిము త్తేముల ను, చిటలించి=రాల్సి, తద 

సంబు==ఆచెజకురనమును, అనిశము=నిరంతరము, వండు...కిక._వండు=- పాకము 

జే యుచున్న, అంతికతేల=సమీ పస్థలమందలి, అంతికక=[పొయ్యియందు, చూర్ణము 

జేయుకొ=సున్న ముజేయును, ఆప్వరిక అని మొదటికన్యయ ము, క. “జలధర ఫణిఫణ 

కీచక జల చర కరిమ స్పకేతం శంకు సరాహో, జ్ఞ ల దంష్ట్ర ను _క్లీజూ తేర బులు ము త్తెము 

లాప్పు వర్ణముల వివిధము లై.” అని చెప్ప బడిన రత్న శాస్త్ర పద్దతి చేత జెజక్ లయం 

దును ముత్య ములుండుట (సిద్ధము. 

తా. అపటూమ౦దు౯ జెబకో తోటలలో నే తములపాకు తీలాలును బోయ 
ని 

(మా/ణులు నాటయుడి యున్నవనియును, అచెజకు పా లచ్చటనే వండు చున్నా రని 

యును, పోకలమట లప్పటప్పటికి బరిపక్ళోము లై చ3జకులమోంద6 బడలగా నందలి 
ర 6) ర 

ము త్రేయులు చెదరి (పొయ్యిలో 6 బడి సున్నమగుచున్న దనియున్సు అట్లు సున్న మగ 

రి 



దరి = ఆము_కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

టకం బోతచె టనియెడు పురుషుల కొంశములను దములప్రు ౭దీ ౯ గౌయనుపొల 68 యల్లు 

కొనుట యనియెడు కవుంగిలింత (జేసి మన కద్దజగు ననురాగము కల్లుటకు నీసున్న మ 

మం దని తెలుపంగా దానివలన నాపోంకచెళ్లు సున్నము6 జేయుచున్న ననియును, అక్ష 

ఫోంకలకు సున్న మెటుప్రు 'తెచ్చునది యనియును భానము, 

చ. అలరు బురంబునం దొగల + నంతరదామరం బ్రాంచి గప్రపు౯ా 

వలపులు గోమిోజు లో వలుద+వాలుగ మొ శేము వోర నీరుకో 

భొ_ళక్రొళ యంచు ్రంకుమెడ+గుంపులవంపులు దోప మూవితో 

పుల విరుల నృయి న్నడునం + బొల్బు పురాతనతీర్థ కుండముల్ 71 

టీ. ఫురంబునకా=అ ప్పట్టణమందు,తొగ ల=ాక లునల చేతను అంతగ 'దానుర కొడు 

జలవల్లీ చేతను, _సౌయణచి=శె వాలము చేతను, క పఫవుకానలపులు--కర్వ్బూూ ర వాననల్కు 

మోజకొ=అతిళయింపలా, లోకొ=లోపలను నలుద-వ్యటునలగ్యు వొలుగ మొ క్ర 

ముజవాలంగ చేపపలగుంవు, పోరకొ=కలహీంప గా, నీరుకోగ్సు = జలకుక్కు. టములు, 

(“సలోళ్చ? యనునూ(తమును బట్టి నీరు కోడి యనుకష్టిము బహునచనమం ను నీరూపమును 
పచ్చును.) కొళక్రాళయంచు=కొ ళకొళధ్వనింజేయుచు, గుంకుజామును (నట్టి, మెడ 

గుంప్రుల= క౦ఠనమా వాములయొక్క_, వంపులు=న్మమోకరణములు, తోంవకొ కొన 

రాగా, మావితోంపులకా = మాూమిడితోంపులయంను. విరులజొ = ఫువ్వుల చేతను, 

పయికొ=ఉపరిభా గమందు్కు నడువంబొల్ప్బుజనడుచుటకు నలనగ్సు ఫు రాతనతీర్థకండ 

ముల్ =( పొంతనీటిగుండ ములు, అలరుకొ=ఒప్పును, 

తా. అఆపట్టణమందు మామిడితో 6పులలోని | పౌయతీబావు లుండుననియుసు, నా 

చావ్రలయం౦దు6 గలువలు మొదలయిన నానివాసనలు కర్చూూర వభాననలన నుండు 

ననియును, లోపల వాలుగచేంపలు చెరలాడు ననియును, నీరుకోళ్లు మును౮పచు లేచు 

చుండు ననియును, 'బె నినిండిన ఫూలచేత నవి బావలని తెలియరాక నడిచి పోవచ్చు 

ననిపించు ననియు ను ఫౌవము, 

శా,సాయంకాలములం దదీశమురజి తృద్మస్వన ద్దుందుభి 

స్ఫాయత్కాహళకా ప్రతిస్వనత దోప న్గుంజగర్భంబుల 

నోో)యుం గేళివనిం గులాయగమన్ళ పో త్లిష్ట ద_నస్సర 

స్థాయి క్వేతగరుద్గరుక్సటపటా+ త్కారంబుం గ్యోంకారము౯, 72 

టీ, సాయంకౌలములకొ = సూర్యా స్థనుయకౌలములయందు. 'క్లేభిననికా = 

- లీలోద్యానమందుు కులాయ. . .బుకొ_కులాయ = గాండ్లనుగూర్చి, గమనజణపోన్సట 
గా అరల బాగా. నటకల టల ర ఎగ) ఇలను. టట ELSIE అయాం 

శ మూలగా, 

ఆావైభినోడె 

క తలల న 



ప్రథమాశ్వాస ము. క్రి 

కొణకు (పోత్తి త్రిష్ట్రత్ = =లేచుచున్న, ఆంతన్సరః = కొల(కులలోన, స్థాయి = ఉన్నట్టి, 

శ్వేతగరుత్_హంసలయొక్క.., గరుత్ = అక్క_లవలనయిట్టిన, పటపటాక్కా_రం 
బుక =పటపటాత్మృితియును, (శేంకెరముకా =కంక కేంకృతియును, తదిశ...త _ 

తత్ =అఆశీవిల్లి పుత్తూరికి, ఈశ=స్యామియగు, మురజిశ్ =అమన్నారుకృష్ణునియొక్క_, 
సద్ధ = కోవెలయందు స్వనత్ = (మో యుచున్న , దుందుఖి = భేరులయొక్క_్యయు, 

స్ఫాయల్ వృద్ధియగు, కౌ హా ళలికా=బూరుగలయొక్క_్యయు, (పతిస్వనతజ్య పతిధ్వను, 
అగుట, తోంపళాం తోంయనట్లు, కుంజగర్భంబులకా = పొగరిండలోపలను, (మో 

యు౯£=ధ్వనింజేయును. 

తౌ, సాయంకెలములయందను విల్లి ప్రత్తూరి యం దుండు నుద్యానవనమేలలోే ని 

సరస్సులయందు హంసలు విహరించుట చాలించి గూండ్ల కుం బోవుటకు లేచునప్పుడు 

వాని ఆఅక్క_్లలవలన( బుట్టిన ధ్వనులును గంఠధ్వ నులును 'వినబడంగా నప ఇదే యా 

పట్టణమందు స్వామి యగు మన్నా రుకృష్షునికో వెల సంధ్యకొలువులో (మో సెడు 

"భేరుల ధ్వ్యనులును గావాళముల ధ్యనులును వ్యాపించి ఫొదరింద్లలో 6 (బతిధ్య ను లిచ్చు 

చున్నట్లు దోంచునప్పుడు పటపటాత్మా_రము భేర్మీపతిధ్వనిగాను (కేంకౌరము 

కావాళపతిధ్యనిగాను దోంచు నని భావము. 

మ, పొలయుం గాడ్ను లుదజ ప హాలయవదం+భోజాను వతు స్తుల 

జ్నకరందబం బం బ+ణాగరంపుయుణ్నం ౦ స్యలఘుస్ర, శ్రర దబి దును ( ్రరంపుయిణ్య పుల 

ఆళ్ళ Es శీ అగ 
పుల. డాపత్రయి మో౭టి ఏట నటన? ప్తాదో బగ సజ్జెభవ 

న్ని 

సి 

ల లనావరితశె కికక్షురితక* లా రాఖీ నల్లార్చుచు౯. 79 
(nn ప షా న ae) a 

టీ. వీటక్ = అప్పట్టణమందుు ఉద,..లన్ - ఉదక్ ఇడి త్తరదిళ యందలి, 

మపహాశత్ =గొప్పదియగు అలయవత్ =కో వెలగలిగిన అంభోజాకు = మన్నా రుకృష్షుని 

యొక్క, వత్ష ౩=అక్కు_ నంద లి, తులనీ=తులనీ దళములయొక్కా_, అలఘు =గోప్పలగు 

సంక్ ౬ మాలికలయందలి, మకరంద బించువులక్ = మక్రరందకణములచేతను, పణ్యా 

రంప్ర=అఆప్రూపనంబంధులగ్సు పుణ్యం ప్రు=ాపమిత్రేములగు, క౦ంపులకొ = వాసనల చేతను, 

తాషకేయికా = అధ్యాత్మికాధిభ"తికాధి దైవిక ము లనుతాహపుతేయమును మోంటి = 

పోవిడిచి నటన ...లిన్ - నటనజనాగవాసమనెడం, పోద్యోగ = ఉద్యోగమునక్సు 

సజ్జీధవ త్ =అయితమగుచున్న , అలనా=వార కెంతల చేతను, అనర్జిత = చెరువయబుడిన్క 

క శికజకొప్పులవలన, కరితే=జాటీన, కల్లారాళిక్ = చెంగలువపూలఇాలును అల్లా 

ర్చుచుకా = మెల్లనంగద లించుచ్చు గాడ్పులు = వాయువులు,  పొలయుకొ = 

భ్ (చును, ఈపద్యమం దుదజగ్మహాలయ వదం భోజూ మళబ్ద జము (దవిడఖాపయందు.__ 
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నద పేరుంనోయిలువయ రని యా మన్నారు కృస్లుని కేర్పడ మున్న డానిసలన6 

గలిగినది, 

శా. అపట్టణ మందు వాయువులు మన్నాగు $ సాని సతో ఫల పుంిపలి గుల నీసన 

మాలిక్ల మకరంద వించున్రల మింద వీంయటంజేసి యా త్యం: ము. ఎరిమన్ంయును 

స్వామి క్రోవెలయంద లి య ప్రాపముల మెగా వీంచుటం జేసి ప్రుః ఇ సర సరు ఆంద లి 

యాటక త్తెల కొప్పుల చెంగలువల నల్ల నల్లన గదల్బుచు మాంద్య! మును నంజ “సొర 
య (౧ 

భంబును గలిగి సంచరించు నని భావము. 

చ. మలయపుగాలి శేలు వన+మాలివిమానప తాక ఘల్టుమం 

చులియం బసిండిమువ్వగమి 4 యొక్కూకమాటు గడల్స నుల్కి_ మీ 

న్నలము తదియహెమవరఃణాంచల చంపక శాఖలందు. బ 

తులు రొద సేయ వే” నని + కూడుదు రల్క-లు బేరి దంపతుల్'.74 

టీ. మలయప్ప గాలి = మలయమారుతము, “రేలు = రా తులయంగుు సన... 

తాకక _ వనమాలి = స్వామియొక్క, విమూన = కోవెంయందలి, పళాకజాంభ్యజ 

మంద, పసీండియువ్యగమిక = బంగారుచిబుగంటలగుంపు, సుట్టుమం చు గ్ య కె కాగు 

మని ధ్యనిసేయునట్టు, ఒకొ_కమాటు = ఓక్కొ.కసార్సి క 'దల్బణ *౬.క దలింప6గా, 

మిన్న ,*..దున్ - మిన్నలము = ఆకనమునం'టిడు, తదీయ = అగో వెల సంబంగియగు, 
హీమవరణ = బంగారు _పాకెరముయొక్క.., అంచల == అంచులనున్న, ఇంసకో 

శాఖలందుక = సంపెంగకొమలయందు, పతులు == పలుగులు ఊల్కి_ ౧ అదరు 

సాటుంజెంది రొద సేయకొ= "కలక లయబలుకొంగ్యా దంపతులు == అపట్టమంద లి స్రీ 

ఫురుషులు, వేగెనని= తెల్ల వాటు ననుకొని, అల్క_లుటేరి= పణయకోపములను మొన్నీ 

కూ డుదురు = నం భోగింతురు. 

తౌ, ఆపట్టణమందు సామి కోవెలథ్యజ స్తంభమం దున్న బంగారు మువ్వలు 

ఇా(తులయందు మలయమారుతిము సోకి కదలి భుల్లు మని యొక్కొ_క్కా. సార 
చప్పుడు కాయగా నా కోవెల బంగార (వా కౌరము వింబడీ నున్న సం పంగ గ్ొముల 

యందు న్నిదించుచున్న పశు అదరి ధ్వని. జేయ6గా విని సతులు గూూయు చున్న వి 

తెల్ల వాఅవచ్చె నని (భ్రమించి (పణయ క అహములు నహీంచి యున్న దంసతులు కోస 
ములు మాని యప్పుడ రమింతు రని ఖానము. 

చ, కలమపుకొండుగ బ్ల)విడ+కన్యలు ముంగిటం గాచి యుండిత 
జ్ఞలరుహ నాభ 7 గహరురు+కాజము సారెకు బెొక్కులాడం గొం 
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'జలపయి కమ్మ గామ్యతరు? ణీతతి డించిన పేపగంపలం 

దల మగుచున్న చెంగలువ+దం డల. దోలుదు రప్వురంబునక్. 75 

టీ. అప్పురంబునకొ = అవిల్లి పుత్తూరను, (ద్రవిడకన్యలం = (ద్రావిడకన్యక లు) 

కలమఫు ముండుగల్ = శాజనపువడ్డుపోసి నయెండుగలను, ముంగిటకొ = గృహపఫపురో 

భాగమందు, కో చి యుండి =కని పెట్టి ముండి, తజ్ఞ...ము-కత్ =ఆపట్టణమందలి, జలరు 

హనాభ= స్వామియొ క్క, గేహ =కో వెలయొక్క_ ,రురుశా బము=ఇ బ్రీపిల్ల , సా రెకోకా= 

మాటిమాటికిని, బొకు,..లాడకొ = అరయెండం౭బోనీ నవడ్డు దినుచుండంగా, కొండెల 

చుకికొ=లేముకొండెసీగలమో ందికి గా) అమ్మక-ఎవ్నికయించుటకై , గామ్యతరుణీతతి= 

పల్లెల న్ర్రీలసమాహము, డించిన = అక్క_డ దించుకొనియున్న, పేంపగంపలకా = 
సేము ల చేనల్లి ననంపలయందు, తేలమగుచున్న = నిండియున్న, చెంగలువదండలకా = 

ఎజ్జక లువదండల చేశ తోలుదురు=పో.జో ఫువురు. 

తా. అవిల్లి ఫుత్తూరియందు (దవిడకన్యలు ముంగిళ్ల నెండంబోసియున్న వడ్లకు 

'గాపలియుండ6గా నచ్చటి స్యామికోవెలలోని పెంపుడు జింక పిల్ల యావడ్డు మాటిమా 

టికి బొక్కు_చుండ6గా నాపిల్లను వేటు మతీయొకదానిచేం గొట్టిన నొచ్చుననియెడు 

నానృళ ంస్యముచేకను, దమకిొండోనీగల పెకి గాంచెచ్చి విశ్రాయార్థ మచ్చట దించుకొని 

యున్న (గామ్యశ్ర్రీల పేంపగ౦పలలోని కలువదండల చేత నే తోలుదు రనిభావము, 

నీ ఎదు శేణి సాష్టాంగ + మరం్ పాద్యం చిచ్చి, 

నారి కేళకటాసనముల నునిచి 

నునుబోశ పొ త్తింగ+ట్టిన దొప్పగమితోడ, 
రంభవిశాలపర్హ ములు వటుని 

శాల్యన్న సూ పాజ్య! కుల్యాబవాువ్యంజ, 

నశీ రదధు లోర్చ+ణంబుం జేసి 

వార్చినపిద ప సం+వాహన మంఘ్యుల, 

కొనరిచి తొంబూల + మొసలి కుశల 

తే. మడిగి పోయెద మన్న ద + వ్వనిచి సిరికిం 

దగినసత్క్బృతి. జేసి ఖోదమున 1మగిడీ 

యర్బ. గావింతు నెపుడు ని+ ట్లతిథు లన 

భాగవతులకు [నప్పురి భాగవతులు, 76 
జ రర లాల mi a తానా ఎ జలాలుగా. రా. రంజన 

# (ప్రీణనము. 7 మగుడి, 1 నవ్వీటి. 
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టీ. అప్పురికా = ఆపట్టణనుందలిి భాగనతులు = భగనకృంబంధులు అకిథు 

లై న=అభ్యాగ తు లైన, భాగసతులకుక= భగ నద్భ కులకు, ఎమ దిలింఎ గున గా బోయి, 

సాష్టైంగము=కరపాద ఫాలనతీ? భుబములనియడి య స్రైనయ వములతో 6 గరాడునటు 
గం లీ 

గ ర భం 

ప్రణామము జేసి యనుట), సొద్యంబిచ్చి == పొద పక భోనము (జేసి, నారికేశికి టోస 

నములకా = నారికేడపుటాకులచే నల్సినవాంపలయంద్సు ఉఊనిచి - సహూర్చుండంబెట్ట 

ఆ ఓ జజ అమ 9! జ డస్టే జ భః లీ త శ 

ఎర (=| పణమిల్లి (శ్లో. వెస్ససంవైస్థివోద్భ ప్లా దజ్ఞవట్చేం:? మేద్భుపి యన్నట్లు దండ 

స్నా'నాద్యనుస్థానములు ముస్నే తీర్చి కొనిపచ్చి నారు గాను సునుబో౭క పొ శ్లీకొ - నునుజా 

మ దువగు, పోంపొ త్లికొ =పోయకమట్ల'చేత, కుటిన =హార్చిన, దొప్పగమితోడజొజు 
లి క ఎవి రో (0 జీ 

దొన్నెలగుంపుతో నాన రంభావిళా ల పర్ణ ములంజ విడంద యర (కులు, పటిచి= 

ఆ నీర్ణముంజేసి, శాల్యన్న ***ల శాల్యన్న =వరియన్న మును, సూపజాప్రస్సును, జ జ్య 

కుల్వా = చేతికౌలుపలున్కు బహాుస్యం౦జన = పెక్కు. సరికగరములునుు ఈర ద ధులు 

సాలు పెరుగులును, అర్బణంబుంబేసీ=వారికి సమర్చి౦'విన భోజనానంతరము. నార్చన 

పిదప=వా స్త్మపమాళన పొద ప్రమళనముల వెనుక నాచమనము వేసిన యనంతరముంగ్యు 

అంఘలకుకొ= వారిపొదములక్కు సంవాహనముజమర్జ నము, జనరించి- చేసి (పొడ 

నుల బిసికియనుట), తాంబూలమొనశగి=విడెమిచ్చి, కుశోలమడీగినాగస్స టికి సేద 

జేరి యుండయగాం గుళలపక్న6జేసి పోయెద మన్నణా-నా రే పోయెజ మని 'జిప్ప 

శేన్సి (వీరు బలాత్మా_రము గా నిల్చుటకు స్వాతంత్య్యుము బేనివారుగావున 'వింబడీంచిి, 

దవ్వనిచి=దూరముగ ననిచి, సీరికిందగిన=తేమ కలిమికీం దగిన, నత్మ తింజేసీ=న తా 

రముంజేసీ (సంభావన యిచ్చియనుట్స, ఖేదమునకా = ఎజంబొసిన దుషఖము చేతను, 

సీయుదురు, 

తా. సులభము. ఇచట ఫాగవతు లతిశులం బూజించి రనుట విస్లుచిత్తు( 

డీరీతిని భాగవతులం బూజించు నని సూచించుచున్నది. 

ం 0 సద ప నుం+డ ౮ “ ఛా.అం దుండు దయసద్మపద్మవద ద్వంద్వ. డం్రాంత మూ 

గాందూ బద్ద మధుద్విషద్ద ర దు( డన్వగ్థాభిథానుం డురు 

చృందో బృందత దంతవాగ పళ నా+ సంజాతతజ్జన్యని 
ఉల బాహు జట 45 ran గో 

స్పంద దై వ్రతీసుసంవిడాలయు.డు ని ష్ న్విష్ణుచిత్తుం డభళ౯ా. 77 

టీ, ద్య్వయ...నుండు - ద్వయ=ద్వ య మను శీవై స్లనమం|త్రేమునకు, సద్య- 

స. వామెినట్లియు, పద్మ = కమలమువంటి, వదనుండు = ముఖముగలయటియు, ఆ 
లొ జుట్ట లి ఖు క 

ద్వ౦ద్వుండు = కీతో ప్ల సుఖదుగఖాదులు  లేనియట్టియు, అశోం...డు అంతే 

ఎడతెగని యోగ=న్యాయోగ మనెడు, అందూజసరికిళ చేత, బద్దజకశట్లుంఒబడీన 
, 

గ 2 ఫి గ్ ? 

శ 
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మధు ద్విపత్ =మధుసూ దనుండనియెడు, ద్విరదుండు= ఏను (గు గలయట్టియు, ఉరు, .. 
డు-డరు=బహునిధము లయిన, ఛందః=వేదములయొక్క, బృంద=సమూహము 

మయొక్కయ్య తదంత _ తత్ =ఆవేదములయొక్క_, అంత=అంతములగ నుపనిష తుల 
యొక్క), వాక్ =వాక్యములయొక్క_, అపఠనా= చదువమి చేతనే, సంజాతే=పుట్టి నట్టి 
యు, తేజ్ఞన్య=లఅ వేద వే దాంతజన్య మగునట్టియు, నిప్పంద=చ లింపనియట్రి, చై (తే 

చిద చిదీళ (ర 'భేదక్యయెన, సుసంవిత్ =మంచిజ్ఞానమునకు, ఆలయు డు=గృవామగునట్టి, 

విష్ణుచిత్తుండనక = విష్ణునంనుం జి త్రము నలవాండనంగా] అన్వర్థా భిధా నుండు= ='స్తొ 

ర్థక నామ శీ ముందడగు పరమయోగి, నిష్టకా=సదాబ్లార సంప శ్రీచేతను, అందుక 

ఈ శ్రీవిల్లి వ్రత్యూరియందు, ఉందుకొ=నివసీంచును. 

తా. ఆ (శ్రీవిలి ప్రత్తూరియందు నిరంతరము ద్వ్య్వయానుసంధానము 6 జేయుచు 

సుఖదుగఖములు శీత్రోస్త ములు సరిగా దలంచుచు6 దన నిరంతర యోగముచేత [శీప 

తిని వకపజణదుకొని వేద జేదాంకములు చవువకయీ వానిపలన6 గలుగవలసీన నిశ్చల 

ద్యెరజ్జానమునకు 6 దాను నివానభూమిమై. విస్హుచిత్తుం డను సార్థక నామ భేయముగల 

యొకమహాయోగి నిష్ట ంగలిగియుండు నని భావము, (ద్వయ తిరుమంత చరమ శ్లోక 

ములు వె షన సాంప్రదాయక ములు), 
మ (7 

వ, అమ్మహీనురవరుండు పకృతికం కం బరుం డగుదన్నును దనకంశుం 

బరుం డగుపర మేశ్వరుం బర మేశ్వర ప్రసాద బహాుజననకృత సుకృత 

ఫలరూప యగు నాచార్యకృపగు_ప్తదా నంబు నిధానంబు6 బెలివిన 

గతిం "దెలుప నాత్మీయ తదీయ శేష. శేపిత్వ సంబంధం బనాద్యంబుగాం 

"జెలిసి యీ తెలివి గలిగి యఖర్వనిర్వృతిం గాంచి సుఖంచు పరమ 

యోగికి బహుేశ దంబు లగుచదువులం బనియేమి యీ వివేకంబు 
లేనివాని హేతు వాదంబు ధాతువాదంబు కాణాదంబు (ప్రాణాదంబు 

కావీలంబు వాసపలంబు మిామాంసహింసవ్యాకరణంబ శ రణం బటు 

గాక చడువదొరకొనిననరునకు. గాలంబు నాలంబు విఘ్నుంబు లఖి 

లోద్యమఘ్నంబు లందులకు సొమ గి గిటకిటన గాం తెబుంగ నగు 

మదంబు పుటపుటన దుదముట్టం బసేవెనేనియు సముత్సన్న విజ్ఞానుం 

కే /గుణ్యవివయంబు లగువాని నానీత ధాన్యుండు నివ్ఫలం జై జన 

యన నాలబ్దమధుండు సిక్టకంబును విడుచువడువున విడువ 

వలయు గావున శారలిదాంతిపరతీ బర మైకాంతినై న నాకు మొదల 

నివి.యధిగమింపం దుద విసర్జింప నేమి ప్ర యోజనంబు వాదిభంజ 
ఖా 



64 ఆము క్షమాల్వద, సవ్వాఖ్యానము గ ల్బ ఫ్ 

నంబు రాజరంజనంబును చేయుచు. బునగ్గననంబులకు విసువనిజనం, 
బులకు. గానిమ్ము మాదృశులకుం దదీయ ఖ్యాతి యిీతిలాభంబు ఖో 

భంబు పూజనం బు ద్వేజనం బని వితర్కించి యుర్వర. బూర్వంబున 

సౌాపరభూరమణునకు గారనం బంగీకరించి బోధించి ము కి కనిచిన 
భరతభూమి సురవతంసంబునుబోలె దుర్విభాన్యబోధుం్యడే. పరమ 
పదంబునను భాగవతుల కపాకృతంబు లగుబహుభ నమూ గులు 

భరియించి భగవత్సరిచర్య సేయుటయు సరమపురుపార్థం బగుట 
యజిగ యచటి రథ చరణ పాణిమూలి కాకరణ క ంకర్యంబున కంకు 

రితకాతూహలుం డె చేయుచుండె మజియును, 78 

టీ. అమ్మహేీసురవరుండు = అవిసు చితుండు, | పకృ తికంకుకొం ఇరువది నాలు 
a a.) (| (ల లి గ 

తత్త గములుగల యచిత్తుకం క్కు పరుండగు= వే మన, తన్ను ను-జీవుననుట్కు తనక ౧6 

బరుండగు పర మేళ్ళరూకొ=[బహ్మమును, అన 6 గా న్. “ఈళ్యగ సృర్వభూ తొ నాం 

హృ్దేశే2_ద్థనతిష్థతి, భాళీనుయక్ సర్వభూతాని య నాకూ గంనిమాయంయా. 

అను తెటింగునం దనకొంతేర్యామి యగుపర మేళ్యరు ననుట, పగమే,..రూప- పగ 
శ్వర సాద= భగవద ను గ్రహము వలననెన, బహుజనన= పెక్కు. జన్మముల య నద లి 

సుకృత=ఫుణ్య ములకు, ఫలరూపయగు =ఫలస్వరూపమగు , ఆచాధ్య కృ ప-. గును కార్య 

ణము (ఇది కర్తృపదము, గుప్తదానంబు=వూర్వ జన్మమంధుల్లేసీన మీకాంతదా 
నము, నిధానంబులజెలిపినగతిక = సద్య|ోజన్మమందు నిజేపసమును ఇలిపీన తెఅంగు న, 

తెలుపక = తెలుపంగ్కా అనంగా నకల వేదళా(న్ర్రృపు రాణీ కిహానములస సాగ భూత'మన 
చిదచి దీశర తత్త (| తయజ్ఞానమును బహుజన్మకృత సు కృలేలబ్బమైన యా బాగ్యక ప్ర 

తేటపలిచినదనుట. (నుం “ఆచార్య దేవోభవ? యని తె త్తిరీయ శుతీయంగును ‘ag 
చార్యవాకాపురుపో వేది యని ఇా౦దోగ్యనుందును, “యస్య'డే వేపదాభ క్రి ర్యథా దే 
వేతథాగుకా, తస్య లేక థి తాహ్యర్థాః (పకాశంతే మహాత్మనః. ” అనీ క్ర ళవలియ ౧ 

ళా 

దును, “దేవతాయాగురో శ్చైవ మం|త్రేస్వా పి పకర్తనాత్, నహీ కొముష్మీ కౌని్ధ 
- 9 9 ల ర్మ జస్య్యాస్తి నసంశయః.” అని పురాణసముచ్చయమం మున్వు *యస్మా జనో 

జగన్నాథః కృత్వా మర్త్య మయీం తనుమ్, మగ్నా నుద్ధర తే లా కాట్లా కారుణ్యా 
చాన్ర్ర పాణినా తస్మా దృక్షి కా కార్యా సంసారభయఫీరుభీః,” అని పొం 
చరా, తమందలి జయాఖం నండి 6 ద రాట్ 0 కి నంహీతేయందును, చతుర్లన్యుం గుహాం త్య కాత 

గమ్యంతు యన్ఫ్మ రక్ , హా స్తస్థ ముదకం త్యకా్య సునస్థం సో౭. ఫీ వాం:గతీ. సుల 
భం తు గుగుంత్యేక్స్ళ్య దుర్గభం య ఉపాసత్తే బద్ధం త్యక్త ధనం మూఢో గ 



పథమాశ్యాస ము. గ్రక్ 

మ న్వేషపతివీ తా) అనునీ మొదలగు (పమాణముల చేత నాచార్యకృపయే (ప్రధానమని 

యొజటు 6౫ దగినది, ఆతీ్మీయ.. మె అత్మీయ=తనసంబంధమగు , తదీ య=అఆపర మేళ (ర శ 

సంబంధమగు శేష= శే షిత్వ సంబంధము, భృ త్యత్వ= స్వామిత్వ సంబంధము, ఆనాద్యం 

బుా ౬ దెలిసీ= అ నాది సిద్ధమని యెజింర్కి ఈ తెలివిగలిగి= ఈజ్హూనము గలిగి అఖర్వ = అ 

ఖండిమగ్ఫు నిర్భ తిం గాంచి=సుఖమును జెంది సుఖించు= సాగి సెడు,పరమయో గ కి=మ 

హాయోగీశళరునకు, క్ల న్ “శా స్త్రజ్ఞా నం బహుశ్దేళం బుర్ధేళ్చలన కౌరణి మ్మన్నట్లు, బహు 

కేక దంబుల గు=బహు[పయాస కరములగు, “దమువులరిబ నియేమి = చచువులచే నేమి పని, 

ఈవి వేకంబులేనివాని=ఈజ్ఞానము లేనివానియొ క్క... , హేతువాద ంబు=కౌరణవాదము, 

భాతువాదం౦బు=లో హోదిమారణ( కియ, కౌణాదంబు=తర్మ. శా(స్ర్రముు_పౌణాదం౦బు 

=(పాణహరము, "కాపిలంబు= సా ంఖ్యమతము, చాపలంబు= స న్వేశ్వరనిరీశ్వర భావే 

దముల చేత బుద్ధి బాం చల్యకి రము, మోమాంస= అగ్ని ప్లోమాది కర్మకాండ విషయము, 

పీంసజాపర[ పాణాపహా హారిణ్స్, వ్యాకరణంబు=శబ్దకొ (న్ర్రము, ఆశ రణంబు=రవీ౦చునది 

గాదు చదువదొరకిెనినక=పరఠించుట కుపకమించెచేని,కౌలంబు నాలంబు=కౌలము 

చాలదనియు, అననుకూల మనియున్వు విఘ్న ౦బులు=అం౦తేరాయ ములు, సకలోద్య 

ము ౦బులు =సర్య కార్య నాళక ౦బులు, ఆందమలకు=శా స్తాం ఫ్యాసమునకు , సామ్మగి= 

సాధనసంప త్రి కిటకిటన=మిక్మి_లి కొంచెము కొం తెఅంంగనగు మదంబు పుట 

ఫుటన=కొంత చెలియంగా నే గర్వంబు పుటపుటన ఫొడమును ; పలాలంబు=ఉాముక 

పొట్టు, సిక్టక ౦బు =మైనము, ఈ నె=ఈ త చాధ, ఊచ్వేజనంబు=భయంకర ము గార 

స౦బుజగురుత్వ మును, రభచరణపౌాణి = చ కపొణి యగు మన్నారుకృష్తుని. కడమది 

సులభము, తౌ. సులభము. 

క న్యాయారిత విత్త తేంబున 

నాయోగీశ్వరుండు వెట్టు + నన్నం బౌస్తా 
లేయ పటీరాచల ప 

ద్యాయా తాయాత వెవవావలి శెల్ల౯. 79 
వ 

టీ, అయోగీశ్వ్యురు (డు = అవిష్ణుచిత్తుండు, న్యాయార్జితవి _క్రంబునక = న్యాయా 

రిల ధనముచేతను ఆపొలేయ పటీరాచల పద్యాయాతాయాతవై స్లవావలి 'కెల్లక= 

హొమాచల మలయా-చల ముల మధ్య మార్గస్థు లై వచ్చుచుం బోవుచుండెడు వై స్యవ సము 

దాయమున కెల్లను, అన్నంబుసెట్టుక, “సరణిః పద్దతి పద్య్యాా యని యమరుండు. 

తా. సులభము. 

చ గగనము నీరుబుగ్గ శెన+గా జడివట్టిననాళ్లు భార్య క 

న్నొగ సొరకుండ నారికెడ+పుంబొ జయ జ్లవులించి వండ న 
9 (7 
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66 ఆము _క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

య్యగపల ముంచి పెట్టుం గల+మాన్నము నొల్చ్బినపషూ నాలుగే 

నొగివినకారలు న్యడియ+ము ల్వరుగు ల్పెరుగు స్ప ృత్ప్లుతిన్, 80 

టీ. కర్ణృపద మధ్యాహార్యము. ఆయోగీశ్యరుండు గగనము = ఆకౌశము, 
నీరుబుగ్గకుకా = జలబున్చుదమునకు ఎనగాకొై=నద్భకశముకాయా, జడిసటిన'నాళ్గు. 

వర్ష ముపట్టిన దినములయం ము, భార్య=తేనయిల్లాలు, కొన్నుక్ = సతమున్కు పొగ 

సౌరకుందకొఎధూ మము (వ వేశింపకుండ, నారిళడవుంబొలీయ లు-=నీరు వెడలిం చియెం 

డించిన రొడనీటి కుంకౌయ బొండ్లములు, తన లిం చి== పొయ్యి లోేనంటించి, సే౦డక్లా 

== పొకము6జేయ6గా, అయ్యగ పలక =ఆ టె౦కి"ొయ చిప్ప యబకలచేతన్తే కల 

మాన్నముక్ = నరియన్నమునుు ఒల్చిన్న పప్పు = ఒల్బు పప్పును నాలుగోన్నొగిపీన 

కూరలుకా=నాలుగ దుపొరటిన కూరలును, వడియములు=నడియాలున్సు నగుగులు == 

శుష్క. శాకములును, పెరుగుకా = దధియును, స్ఫుతఫ్థుఏణ =అజ్య సీ క్రమగునట్లు గా, 

ముంచి పెట్టు ను=ఘృతఫ్లుతిదధికి. బూర్యమన్వయించునది. 

చ తెలినులి వెచ్చ యోగిరముం + దియ్యని బారులు? దిన్మునంబులు౯ 

బలుచనియంబళు ల్పైణుకుః పొ 'లెడసీళ్లు రసావళు ల్బృలం 

బులును సుగంధిళీతజల+ము ల్యడ(బించెలు నీరుజల్ల యు౯ 

న్యైలయంగ బెట్టుభోజనము + వేసవి జందనచర్చ మున్ను గ౯,. 81 

టీ. వేనవికొ=గీష్మర్తువందు చందనచర్చ=చందనాలంకౌరము మున్నా గజా 
= మొదలుగా6గాా (ముందజణ చందనమిచ్చి యనుట, తెలినులి'వెచ్చయోగిరము ణః 

'తెల్లనై మందోస్టమగు నన్న౦బును, తీయ్యనిచారులు=తియ్య (జారులునుు  తీమ్మనం 

బులుకొ=తిమ్మనములను రసాయన విశేషములును పలుచని యంబళులు (అంబలి 

శబ్దబహువచన మంబళులనియునుంగల ము), వణకు పొలు= ఇట్యర సములు ఎడనీళ్లుం 

లేం పేంకాయనీళ్లును, ర సావళులు=ప(డససమూ పహూములు, ఫలంబులును = కదళీ 

ర సౌలాదిఫలములును, సుగంధి శతజలములు=వట్టి వేళ్లు మొద లగువానివలన బరిమళించు 

చల్లనగు నుదకములును, వడంబించెలు = ఊోరవేసిన లేం;మామిడి పీందియలు్కు నీరు( 
జల్లయుక ానీరుమజ్జిగ యును, వెలయంగక కా ప్రనీద్ధమగునట్లు, భోజనము ('బెట్టుక్ = 

ఆహార మొస౦గును. తొ. సుగమము, 

మ. పునుంగుందావి నవోదనంబు మిరియంఃపుం బొళ్ళ తోం జట్టచు 
య్యను నాదా నికూజగుంపుముకుమం + చై యేవ్బనావీం జిన 
ర్కొనుపచ్చళ్ల్గును చాయస్నా నములు నూ+రుంగాయలులా జేసులు 
క_న్గునేయుం జిజుపాలవెల్లువుగ నా*+హోరం బిడు న్సీతునకా, ౭8౨ 

ఖే 



పుథమాశ్వాస ము, 67 

టీ. నీతునకా = శీతకొలమంను, పును€. . .బు-ఫును(గుందావి=ఫును లగు దావు 

అను పేరుగల కలము విశేష సంబంధియగు, నవజనూతేనమగు, ఓదనంబు=ఓగిర మును, 
( వేండివేండి యన్నమనుట - పునుగు రాజనము లుష్ట్ర పథానములని వైద్య శాస్త 
మందుల (బసెద్ధము గనుక నాశీతకొలమున కుచితములు), మిరియంపుంబొళ్లతోకా = 
మిరియముల పొడులతోడ, చట్టి=భాండ విశేషము; చుయ్యమనాదు = చుయ్య నుచు 
మో9సెడు నాదము, ఆజని= నళింపన్సి కూరగుంప్రు=శాక నమూపహాము (మిరియాల 

పొడితో ౧హాడం దిరుగం బోసిన నాదము వదలకము న్నేయనుట్యు ముకుముంచై = 

ముక్కులో. వేసిక్రొనెడు నస్యమై, ఏర్చు = చుజిచుజు మనియెడు అనక = ఆవాల 
పిండి చేతన్కు చిగుర్కొ_ను = (కుచ్చియె త్తిను పచ్చళ్టును = ఊరుం బిండ్లునుు పాయ 
సాన్నములును = సౌలువోసి చేసిన పరమాన్న ములున్కు ఊరుంగాయలును = ఊరు 

గాయలున్సు చేసుతుక్క_నునేయుక్ = చేతిమోందంబడంగానే యుప్లతగనుపిం చెడు 

ఘ్ఫతేమును, చిజు వాల వెల్లువుగక' = చిన్న పాల వెల్లువు గట్టునట్లు (చిబు పాలన (గా 

సగ మిగురంగాంచిన పాలని కొందజ౦ందురుు ఆహారంబిడుకా = భోజనము పెట్టును, 

ఈపద్యంబునందు, 6 నుమ్చోతేః ” అను సూ తబలమువలన6 బునుంగుదావి యను చెడ 

బూర్షబిందువును * సంస్మృతపడేన పరిమిత మాంధ9ిపద౦ కర్మథారయో భవతి” 

యను సూలీమునలనన్కు “ఆంధీం షడ్వర్ష పర్యంతం సంస్కృ లేన సమస్య తే” (యను 
నథర్వణో_క్రివలనను, ఫును6గుండావినవోదనంబని కర్మ్మాధార యసమానంబును (బ్రయు 

కృంబులయ్యును. తా. సుగమము, 

చ కదలిగభీరపువ్సపుటి+ కా చ్చటం 'జేతుల నిప్పవిండిపై . 

గుదురుగ నిల్పి యోపు/గతి + గూనల నూనియ నించి ఆట ము 

న్నుదికిన శొటి వేల నది + నొక్కటం గ్రుంకిడి వత్తు రంద జే 

వదలక యాతనింట శని+వారమున న్నర చేళి వై ప్వవుల్. రితి 

టీ. ఆకనింటకా = అవిష్షుచిత్తునింటనుు (ఇచ్చట నీక్వునంధి), పరచేశివైష్ల 

వుల్ = అ ఫ్యాగతులగు వైష్ణవులు) శనివారమునక్ =ఎమందవానరమునాండు, కదలి,., 

టకా..క ద భి=అర ంటియొక్క_గ భీర=లో తగు, పుప్పప్రుటి కా=పూదొన్నెలయొక్క_, 

ఛటకొ=సమూవామును చేతులకొ=హ స్థ్తములయందు ఇప్ప పిండిసెకొ = తలయబులిమి 

కొనుటకునూటిన మధుక పిస్థముమి౬దను, కుదురుగకొ=తొొలయగకుండునట్లు, నిల్చి = 

పౌదుకొల్చి, ఓపుగతికా =చాలినరీతిగ్స గూనలనూనియ - 7నూనల=మహాభాం౦ఊముల 

లోని, నూనియ==తిల తైలము ను, నించి=నిండించి, (తాటక =దాగమం౦దు ము న్నుది 

కిన = పూర్వ ధాతమగు, శాటిజవస్త్రుము) (వేలక్జ(వెైలుచుండంగా, నదిక్ =- ఏటి 
1 
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యందు, ఒక్కొ. టకా=జఒక్క_సారిగా, (కుంకిడి=స్నా నముంటేస్కి ఎంద "ఓక అ నేవ 

అనుట వదలక నత్తురు=విడువక తిరిగి వత్తురు. 

తా. అఆవిష్త్ణుచిత్తునియింట శనివారమునా( డనేకు అగు పగజేశివె బన్ఫులు తమ 
రు fy 

తమ యభ్యంగన 'స్నానముల కొకు నిప్పపిండి నూటి యాముద్ద ఇక సీలో 6 ౫ జట్టుకోొని 

చానిమోంద నజంటిపూవు దొన్నెలు "పెట్టుకొని వానిలో (6 దనకు గాసలనీనంతేసిలు 

"కావిస్ణుచిత్తుని యింటిలో గూనలకు య బోనీ యున్న నూనె తామే పోసికొని స్నానా 

నంతరము ధరించుకొనుటకై ధాతవ్యస్త్రములు (తాడునకు గటి తాంకక యొక అత 

బట్టుకొని నదికిం బోయి యచ్చట నభ్యంగన స్నానము. జేసి సత్తు గని భానము, 

శా,అనిష్టాని ధిగోహనీమ నడురే + యాలించి న నో)యు నం 

తే నాగేంద ద్రక యానపుణ్యక థలుం + దివ్య, బంభానుసం 

భానభాగనము నాసి శాకబహుతా *నా స్త్యుస్త షతానా నపూ 

పోనా సో కదన సౌష్టవం చకృపయా + భో కన్య మనస్గాటలు౯, 84 

టీ. అని...మన్ _ అనిష్టానిధి=అవిష్ణు చిత్తు నియిక్క_, “గహ నీనుక్ . గహ 

నీమయందు, నడు రేయి = =అర్థరా|క్రనుంకు, ఆలించినకా =:వినలగా, ఎం తేడ “ఆమి! సల 

నాగేం..,లుక£ొ = కు గం్యద్రళయాన దడా శప శాయియనన సాను యొక Jy) i 50 

లుకొ=పవిక్రకభలును దివ్య. . ము = దివ్య్యపబంగ == (దొవిడ (పంంథెముయొ క్క...) 

అనుసంధాన= పా రాయణముయొక్క) ఛా్యా్ధానము=ధ్య నియమమును, శాక బహు త = :సూగల 

బాహుళ్యము, నా సీ==లేదు, ఉపషతొ = పదారములంగను వేడిమి, నొ స్రీ =, లేదు, 
ది a0) గా అశ 

అపూపః=ఎపణ్యారము, నాస్తి = లేచు ఓదనసౌస్ట్రవంచ _ ఓదన = ఓగిరముయొక్క.., 

సౌషవంచ=సౌకరగ్గమును, నా నీ=లేదు కృపయా ౫ దయచేతను, ఫో కస్యుంణ అగ 
అ ఛీ ) అవనే 7? లి 9 ఖో wt 

'షంపందగినది అనాటలుక= అనియెడు వాక్యములను, (మోయుకొ =; జ్య ని'సేంయును. 

ఈపద్యమందుం గేవలనంస్మ్భృ తేవాక్యములుండినను ననియెడు ననుకగ[ణము గలిగినది 

గావున, “అనుక తే౭. స్టీవాక్యంతు” అనునూ[ తీబలమువలన6 జల్లు ను, భోక్త స్యమను 

చోట * అహమాదీ నాం ద్విత్వ* మను సూ్యతముంబట్టి ద్విత్వంబు 'రావల ము -సైనను, 

న్లో. “శభ్గూనా మ న్య భాగేషు యోటను స్వారః (ప్రదృశ్యతే, కస్యాచిపరతోవు 

స్స్యా కృర్వ తేక విసమ తే "పద్రేత్లు తద్య దాద్యం తే వాద్విత్వే౦ హరినమ్స తే 

ఆను నధర్వణో కులవలన గ్యిత్యాభావమై యనుస్వారమునకు మకౌగము నంస్చెను. 

వూ (డపపాొదమంను నిత్యనమాసపద ముల 6 జేరిన 'నా స్టిపదమున కనునాస్నక్ యగ, 

తా. అవిష్తుచిత్తుని గృహమందు. బగటిపూటలయం జేకాళ అర్ద ర్మాకముందు 

విన బోయినను శీపశాయి ప్రణ్యకి థల 6 జెప్పుకొ నువారి కర్ర నాదములుస్తా దిన్య్వప్రజం 
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ఢముల రవములును, భో క్షలతో నావిష్ణుచిక్తుండు కూరలుతేను సొదము వేండిగాలేదు 

భత్ష్యుములే దన్న సౌకర్యములేదు కృపచేత నే యారగింపవలయు నని చెపె డి యుప 

చారచాక్యములును వినంబడు నని భావము. 

"లే, ఇ ల్రెజుంగున నవై ఫవ్లోవో త్తముం౦డు 

జాగరూకత. బెన్టిక* భాగవతుల 

కీతర 'వుజుంగక యొవ్వ ఈ మేమి వేండి 

రలయ కవి పెట్టి సంతుష + సలుపు చుండే, రిస 
ర 

టీ. అవై (ప్మవో తృముండం=అవిష్ణుచిత్తుండు, జాగరూక తక =ెహాచ్చటిక చేత, 
0) ౯9 —0 (aC) ar.) | 

చరక భాగనతులకుక్ =తీర్భ్ణయా(తాపరులగు భగవద్భ కులకు, అలయక = ఆయాసము 

నొందక్క ఎప్యశేమి వేండిరి=ఎన్వ నేమయేమి యడిగిరో వారికి. కడమ సులభము, 

తా. సుగమము. 

శా, బాలా ర్కాంశువిబ్బంభి తామలళ రఈత్ప దాతు పద్దాత మా 

నిళాజూంబవతీశ యిీళ బలభి+న్ని రరుహోద్భూత ది 

క్పాలామూల్యశిరోమణిద్యుతిక న+ త్చాదాబ్ద పాదాబ్దఫా 

లాలం'కారకణా వలీమకరదీ+ వ్యత్కుండలాం చన్ముఖా. 86 

టీ. చాలా...త - బాలార్క_=లే శేసూయ్యనియొక్క_, అంశు= కిరణముల 

చత విజ్బ ౦భితే=విక సీంప (జెయంబడిన, ఆమల=నిర లము లెన్స శరత్ =శరత్కా_ల 

మందలి, సపద=కమలములపంటి, అక్ష=నే|తములు గల్లినటివాండాా (ఇదిమొద ) అద U నట ) 
లుగా (శ్రీవేంక శేశ్యరునకు విశేషణములు), పదా. *+శ-పద్యాా=ల క్రీ దేవికి, తవా 

భూ జేవిక్కి నీశా=నీళా దేవికి, జాంబవతీ=జూ ౦బవతీ దేవికి ఈశ =నాథుడా, ఈళ 

= స్ట-ఈళ= శివునియొక్క_ యు, బల భిత్ =ఇందునియొక్క_.యు, నీరేరహోద్భూ త. 

నీ శేయుహ=కనములమంద్ను, ఉద్భ్యూత=పవుట్టన (బహృయొక్కయు, అమాల్యజ= వెలంబెట్ట 

రాని, ిరోనుణి=శిరోరళ్న ములచెత, కనత్ = (పకెశించుచున్న, పౌ దాబ్బ=పాద 

పద్మములుగలవా డ్రా (శివుడు మొదలగు దేవతలచే నమస్కరింప 6 బడియెడువా 6 

లో వ న్ా In న 6 డనుట), పాదా...ఖా - పాదాబ్ద= చవితి"నా టి చం దునినంటి, పాదారళ్ళ్మ్య క్ల) 

తుర్వాంశాః' ఆని యమరు:డు. ఫొల=లలాటమునక్క్ అలంకెర=జఅలంకారమగు, 

క బూననీ= ము౧గురుల' చేతను మకగ=మకరాకారములచేత్స దీవ్యత్ = _పకాశించు 

చున్న, కుండల=కర్షభూషణముల చేత, అంచత్ =ఒప్పుచున్న ముఖాజానె మొగము 

గ లస్వామా. తౌ, సుగమము. 
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క. జలచర కిటి వారి వటి భృగు,కుల రఘుకుల నీరి బుద్ధ$ఘాటి ప్రముఖో 

జల జనికృత జనర, యల మేల్మంగా భి భేంది'రాలయన శూ. 87 

టీ. జల...మా - జల చర=మోనకూర్మములును, కిటి=నరాహామున్కు హరిజ 

సింవామును వటు=(బహ్యారి యగు వామనుండును, భ్బగుకుల ఆ పరశు రాముం 

డను, రఘుకుల=| శీరాముండును, నీఠి=బలరా ముండును, బుద్ధ జు! అన్టుండున్ను "బరీ 

=గుట్టముగ లిగిన క్షల్మి_య్సు (పముఖ= మొదలు, ఉజ్జ్వల పకౌళించుచున్న నీ 

=అనతారముల చేత, కృత = చేయబడిన బనరణా==[పజూ నంగకశ్నణయు గాలవాండా, 

అలమే +. మో _ అల మేల్మం౦ం7గా =అలమేలుమం౦గ య నడు అఫిథా -. పేరుగల, ఇం 

దిరా=లత్మీ దేవికి, అలయ=నివానమగు నియో ఆనతే స్థల ముగ లనాండా, 'తా.సుగి మము, 

భుజంగ ప్ర 'పయాతము. బలద్విడ్యనిర్లి ప్ల ప పొథోధరోరూ 

పలాసారధా రాత*ప గ్జీ కృ తాట్రి దీ 

ఫలన్మూర్గచాణూరభంగో గ్ల గ * "బాహో 

కళాక్చ త్ర కేకంసా రి+ఖంజావతంసా. &8 

టీ. బల.. [దీ - బలద్విట్=దే వేం దునివత, వినిర్జ స్ప్రానియోగింస యుండిన, పా 

థోధర= మేఘములయొక్క_) ఉరు జగొప్పలగు, సఉపల ౫ “సాఘాగములయొక్కం, అ 

సారభా రె? = ధా రావర్ష మునకు, ఆకప్మ్యతీక్ళళ = గొడుగు గాల చియంటడిను ఆ(దీ= 

గోవర్థన గీరిగలవా డా ఫలత్ = పగులుచున్న, మూర్ధ ల శరస్ఫుగ ల వా! 

ణూర = చాణూరమల్లుని యొక్క, భంగ అనంహారమందు ఉగ = పాండీమిగ ల, 

బాహా= బాహువులుగలవా ండ్యాక భొ=క ₹"సంజ్ఞ్హగల యల్వ్పతీముకౌొలమం ను, Sy fas 

నజుక (బడిన, కంసా=కంసుండు గలవాడా, శిఖం, సాకి మిండ సిమి లి పిదవ ము 

అవతంసా=శరోభూసణముగా6 గలవాండ్యా బాహార్లళొ యనశుపూకముసి ౫డీ 

_మానులవంటి భుజముల చేత నని అర్థము, 'తద్వస్క మ్మే జర్గకోంని నా యని యమ 

రుడు; ఆపతృమునం గృ తృకంసాయనియే పెపదము. తొ, సుగమము. 

మ. ఇది కర్ణాటధరా ధృతిస్థిరభుజా, హేలాకలబ్ఞో భరా 

డుదయోర్విధర తల్ప్సితృవ్యకృతనః వ్యోపాయనోప్ఫీమ గ 

త్నద్భృగంచత్సద కృష్ట రాయ వసుధా? ధ్యటిగేదితాము క్ష సమూ 

ల్యద నాశనము హృద్యపద్యముల నా+ద్యం బి మహీం బోల్చగున్ = 

టీ, ఇది=ఈ సందర్భము, కళ్టాట...దన్ - కర్దాటనరా ఆ క రాటభూమి 

యొక్క) ధృతి = ధరించుటయందు, స్థిర=నిళ్చం మైన, భుజ ర = బాహులయొక్క_; 
న. 

గ బాహార్గ శ్రా. 
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మీూలాక == విలాసముగలయట్టి యు, లబ్బ=పొంద బడిన ఇభరాట్ = గజపతియగు 

రుదునియొక్క_, ఉదయోర్వీధర=ఉ దయగిరియందలి, తత్చితృవ్య - తత్ =ఆరుదుని 
యొక్క_) పితృ వ్య=పినతేం డ్రియగు (పవా శేళ్ళరుని చేత కృత=చేయ (బడిన, నవ్య 

నూతనమగు ఉపా యన=కానికయగు, ఊష్మీవ=కిరీటముయొక్క_ , రత్న =రత్నముల 
యందలి దృక్ =దృష్టి చేతను అంచతొ=ఒప్పుచున్న, పద=పాదములుగల, కృష్ణ 
రాయనసు థాధ్యక్ష = భూమిళ్వరుండగు కృష్ణరాయల చేత, ఊదిత = చెప్పయుడిన, 

అము క్తమాల్యదక౯ = ఆముక్తమాల్యద యను[గంథమునందు హృ ద్య=మనోజ్ఞ ములగు, 

పద్యముల కా = పద్యముల చేత ఆశ్వాసము, ఆద్యం బెఎ,పథమమై, మహీకా=భూమి 

యందు, వొల్చ్బగుక=జప్పును, 

తా. కృష్ణరాయలు గజపతిపినతేండి యగపహ రేళశ్యరు. డదయగిరిదుర్లము 

నుండ c సేయ పః మింద నుండగా నచ్చటి కేగి యతని తలం దొగిక్క_క స్నానము సేయ నని (పతిజ్ఞ 

చేసె గావున సేనలు అగ్గలు నట్టలగా నాపహ రేశ్వరుండు భయపడి తనతలకు బదు 

లుగా గిరీటము రాయలకు గానిక జేయుటవలన నది చూచి (త్రొక్క్మె_ నని భావము. 

గద్యము. ఇది (శ్రీదకీ ణామూ రి మంత్రో సౌననాసమా సాది తాఖండ సాహి తీ 

ధురీణుండు నా తేయగో తపవి తుండును వావిళ్స్వంళ పయో రా శిరాకాసుథాకరుండు 

నగు రామ 'స్వామిశా(త్ర్రి చేత న నేకపూర్వ వ్యాఖ్యా నా ఫి పాయంబుల. బర్యాలో 

చించి రచింపంబడిన రుచిసమాఖ్యానం బగు నాము కృమాల్యదావ్యా ఖ్యానంబున6 

(బథమాశ్యానము. 



న, శినయనకువలయుగ ఛా 
గ్ర వ 
నూనజ్యోత్సా షయితస్మి+నో జ బముఖ నగ 

త్యానీతసుర శ్రీపున 

రానయన ర్రమణ వేంకటా చలరమణా. 

టీ, (లీ, ఖ | నీ = లక్షీ చేవియుక.., నయనకరుపల ప కి సుల సంక న్ను ల 

యొక్క *“కువలంచాసి తాంబుజే” అని వై జయంత (ముగ ళ్ లా ధంకీరక నూన లటాధి 

క మెన్స జో్యోత్సాాయితజవెన్నె లైన, సీత =చిినన్రం ఉత, ఉ జ్ఞ పల" (స కౌళించు 
చున్న, ముఖ=వదనముగ లయట్టి యు (అనంగా స్వామియొక్క_ చిలునగను మహాలవ్నీ 
కన్నులకు సంతత వికాసహేతువై యున్న దనుట), దెర్య- రాక్షసుల తీ, ఆనీలీ= 
అపహారింపయిడిన్క సుర=డేవతేల యొక్క... |శీ= సంపద యొక్క, పురానయన- మగల 

చెచ్చునట్టి (ఆనయ నళ బ్బ మిచటు ధరి్మిపరము), (వ మణంపొదవి తపక ముగాలయ ట్ర, 

వేంకటా చలరమణా=వేంక కేశ్యరు డా యని సంబోధనము, 

తా. (గ్రంథకర్త యాశ్యాసాది యగుట౧జేనీ మంగ ళాద్దీని నుంగళ మధ్య్యని 
మంగళాంతా నీ త్యాది పమాణవచన మును బట్టి యిపై "జస తా స్మర కాత క. మంగ 
భాచరణ పూరక ము గా శీవేంకటా చలపతి నవధరింస్పు మని నచించును నిర మానుట, 

వ. అవధరింపు మాసమయంబున. బాండ్యమండలంబు న. 2 

నీ వఏటిసతుల పా+లిండ్లపై గంబూర, 

నవహారముల చిప్ప+కనుంయ మాన్చు 

లయజం బేవఏీట + దొలుఇెక్కు డులిచి మే, 
డలకిడ్డ మిగుల భూ+ములకు డిగ్గుం 
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గలయ చనేవీటసిం+హ శేగజంబులగాలి, 

చెత్త నే” నుడ గః శాగజంబుం 

దాలు ట్ పా? ప లె ప్ ప్రా _కృనభూపని ర్యాల్య, 

మరకతంబులు 'పెజు+ ధరణిపతులు 
త్ 
తే, కవీవర నియు క్ర గిరినద్భ+గ హననిలయ 

గాత్ర,గాహితకనకము+క్తాకవాట 

గోపురా వేదితోచ్చ తాత భ్యవ ప్ర 
దనరు దత్నీణమధుర సాం+ దద్రుమధుర, ఫి 

టీ. ఏవీటీ,..ర _ ఏవీటి=ఏ పట్టణమందు, సతుల దా ప్రీలయొక్క-) సా లిం 

ఢాపె = స్తనములమిో6ది, గంబూర=( అలందిన) కర్పూరము, నవ...చు - నవ=నూతేన 

ము'లెన, హారముల = ముకౌహారములయొక్క_, చిప్పకనుందు = శు క్తిదుర్ణంధథమును, 

మాన్సుకా=పో (గొట్టుచున్నదో (అనలా ముత్యపుచిష్ప లుత్ప త్తి యయ్యుడి త్యామప 

ర్రీ నదికి సమిపముననుండువారు గాన నప్పటికప్పుడు తెచ్చినకౌంచు వదలని ముత్యాల 

హారములు ధరింప్రుచున్నా రని భావము), ఏవీటక్క్ మలయజంబు=,(శీగంధవృ త ములు, 

తొలుచెక్క_డులిచి = ముదటిచెక్క ందీసీ, మేడలకిడ్డకా = వేడలకు (6 బెట్టంగా, మి 

గులు=ఃమి గిలిననిి భూముఅకుదిగు=భూ ములకు దిగినచ్చునో (అనంగా నాపట్టణమం 

దలి మేడలన్నియు ను తేమ శ్రీగంధములచే( గట్టణబడియున్న ననుట్స, ఏవీటకా, సింహా 

భఖ జంబుల గాలి= సీంహాళదీ౧పమునంము( 'బుటినయేనుగులయొక)_వాయున్రు చెత 
వ లు థా స 

-చేళక = సనంతకెలములయందు, ఉద. ..బుకొ=జ త్తరపుదిక్కునందున్న యేను 05 

న్కు కలంచుకొ=చెదరంబజేయునో, (అనం గా నాపట్టణమందలి గజంబులు సింవాళ్ 

ద్వీపంబున( బుట్టిన వొటంబేసీ సింహళ రీర వాసనవంటి వాసనగలవియనుట), ఏవీటి. .. 

లు _ ఏవీటి (పా క్షన=పూర్వికులగు భూప=రాజులయొక్క_,. నిర్యాల్య == ధరించి 

కడ వేనీన, మరకత౦బులు=పచ్చలను, సెజధరణీపతులు=ఇతర రాజులు, తాల్హురు=ధరి 

యించుచుందురో (అనగా ను త్రమరత్నం౦ంబుల కొాపటణ మునికిపట్లుగా నుం డెననుట), 
వాలి €ం లు 

కపి...న్మప - కపివరజ సు గీనునిచే, నియు క్ష=నిరయో గింపయబడినట్టి, గిరి=పర్వ తేముల 

తో, నద్భక్ =సరిపోలునట్టీ గహననిలయడక ఫులయొ క్క) గాత = శరీరముల చేత, 

-గాహితజ(ఫ వేశింపంబడిన, కనక ముకైకవాట= స్టర్లయుతే మైన ము త్యాలతేలు పులు 

గల్క గోపుర = ఫురద్వారముల చేతే, ఆవేదికే= తెలియజేయ (బడిన, ఊచ్చతీ=పొడ 

వుచేత్క అమో భ్య=కోలుపు చ్చనళ క్యం బై న వ్యప=కోటగ లట్టియు (అనలా సుీ 

వుండు సీతా న్వేషణార్థముగ వహానుమదాదులను దత్నీణఫుదిక్కు_నకు నంప్రచుం దొలు 

శం చాను బెలిసినవాండు గనుక నాయాదిక్కు_.లంగల తాన్సుల( ఉల్పుచును, శ్లో, ము 

10 
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“కా కవాటం పాళ్ష్యానాం తత ్రదమ్యథ వానరాఃి అని పల్మ_రించిన తెటింగున నా 
వాటి G5 

వానరులు కొండలంత లేసీ తమళ రీరిములతో నాపట్టణము ఇాకిళ్ళలో 6 జొచ్చిరనుట 

వలన నావాశిళ్ల కళ్యున్న తత్వమును. గోటకు నమో భ్యగ్యమును పలిపినట్లాయెను). 

సార్యద=దట్టము లైన; (నుజున్ఫ క్షములచేతను, మధుర ౯ మనోహర మైనట్సి దతీణ 

నుధుర=మధు రాపట్టణము, తీనరుకా = ఒప్పును, దక్నీణమధుర యనుటనలన ను త్హర 

మున(గాడ నొకమధుర యున్న దని తెలియునది. 

ర్, పుతి పుర దషమవద్గోర(ర( వలయితస( గిరి 
శమనరిపుత్రిపు భిధో, థ్రీ వద్ది నక్ష త్ర స్పర్శ గి 

| ఆడ ష్ 4 అర ut wo 
భ్రామదం బై కాంచనవ, ప్రముదిప్రం బగుచు నప్పురంబున నొప్ఫుక. 

టీ, శమన. *. బె_శమనరిస్రు= శినునియొక్క_, (తివుగ ఖిథాజా త్రి పురములను “దం 

చుట యనియెడు, ఉద్యమవల్ యి ద్యోగముగల, దోః= భుజమునలన వర్ణ్య్యవిడ్యువ6 

దగినట్టియు, వలయిత=నలయ ము "గా (జేయ(బడిన, స్వర్ల గరిణామేరు సర్వ్యతమనియడు, 

(మదం బె=భాంతినిచ్చు నదియె, కాంచనవ పము=బంగారుకోట్క దీ పంబగుచులా 

జా ప్ర కొళమగుచు, అప్పురంబునక్ =అమధు రా పట్టణమందు, ఒప్పా తగియుండును, 

తౌ (తిప్రరముల 6 గవిచి యీశ్వ్యరుండు కడజేసీన సురుగిర ధను నృనునటుల 

నామధు రాపట్టణఫు బంగారుకోట వలయాకౌర మె యుండి ననుట. 

"లే సొరిదిం గనుపట్టి హామర+శ్ములు సెలం౫గ( 

బొడవుకతమున సూక్యుమై + పొల్పు( జూడ 

బట్టణము కోటకొమ్మల+పం క్రి గగన 

మండల శ్రీకి సంపంగి దండవో లె. ర్ 

టీ, పట్టణముకోటకొమ్ముల పండి, సొరిదికొ=బొగుగాను, హూమగశ్ములుు 

సువర్ల ప్రభలు, కను పట్టి= కానుపించి, చెలంగక =విజృ 0ఫీంపంగాా పొడవ్రుకతమునళా 

=కోటపొ డ వైనందున, సూత మై= కొమ్ములవాలు కొంచెముగా నున్న దిర్మ్రుచు HE 

ఆచూడ6గాా గగనమండల శీకిక = అకాళలమ్మీకి, సంపంగిదండవో పెక సంపంగి 

దండవ ల నే, పొల్చుకా=(పకెశించును. 

తా. మధురాపట్టణపు కోట మిగుల బొడవైనందున నతి సూ త్మముగి 6 గను 

పడుచున్న దై సుపర్ణ శాంతులు విజృంభించువేళ ( జాడ 6౫ గోటకొమ్ములప౦ ర్డీ 

యాకాళలక్షీ్మ ధరించిన సంపంగివండవలెం బకెశించెననుట. 

మ పరిఖం దత్సురకామినీజనము లం భజ కేళిసల్పంగ6 ద 

ద్గురువమ్రుహాలి _ప్పసంకుమద క+స్తూరీమిళచ్చందనా 

{ 
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గురుతంకంబుల సౌరభంబుల. జుమీ + కుంభీనసావాసని 

ర్టరకల్లోలిని కందు భోగవతి నా జన్సంజ్ఞ గల్లె న్హగ౯, 6 

టీ, పరిఖకా=అగడృలోే, తత్పురకామి నీజనములు= అమధు రా ప్రద శ్రీలు, అంభగ 

కేళి=జల| కీడ, సల్పంగకొ=చేయయా, తద్దురు. . .లకొ-చుమో_కేత్ =౪ స్రీ ల యొక్క, 

గురు=గొప్ప లెనువమోరుహూ= స్థనములయందు, లి ప్ప=ఫ్రూయ (బడిన, నంకుమద =జవ్వా 

దితోడను, కసూరీ=కసూరితోడను, మిళత్ =కూడుకొనియున్న, చందన=|శీగ ౦ఢ 
అడే తాల 

ముయొ క్క_యు, ఆగురు=అగరుగంధము యొక్క_్యయం), పంక౦బులక =బురద లయొక్క_) 

సౌరభంబుల(జుామి = వాసనలచేతన్సే కుంఫీనసా. . .కికా - కుంఫీనస=సర్పములకు, 

ఆవాస =డానికిపట్టగు నాగలోక మందున్న, నిర్జరకల్లో లినికికా=దేవగ ౦గకు, అందుక == 

ఆపాతా ళలోకమందుు, భోగవతినాక=భో గవతియన గ్రా, చక =జెష్పునట్టై సంజ్ఞ= 

అన్వర్హ నామమ్సు తేగకొ=తేగునటుల, క ల్షెక=కలిగెను. శ్లో, “నదీ నగర్యో ర్నాగా 
ర 1 య 

నాం భోగవతి యని యమరుండు. 

తా. ఆమధురాఫ్రుర్మక్త్రీలు కుచకుంభ ములకు నలందినపరిమళ్ ములు పాతాళము 

సఅుకు వ్యాపించి యున్న యగ డ్లనీళ్ల జల క్రీడలాడుకరియం౦దు నిండింప 6బడినదిగాన 

నాగంధానుభవముగల నాగలోకనుందలి గంగకు నకెళ_రణంబునంజేసి భోగవతి 

యనునామము గశైననుట. ఇచట నిరు క్త్య్యలంకారము. “థో నిరు క్తి రో్యోగతో నా 

మ్మా మ న్యార్థత్వ (పకల్చ్బనమ్ అని లచణము. 

కే. కాద్రవేయులు భూమియు. + _గెకొనంగ 
దా 

నురగలోకంబు వెడలి ఈత్పరిఖనీట 

నెగసి తోడనె క్రుంకుదు + ర్నిలువ "లేక 

తత్తటాబద్ధగారుత్మ+4తముల కునికి 7 

టీ. కౌ ద వేయులు=సర్పములు భూమియుకా'=ఢర్మి తీయును, కె కొనంగక్ = 

ఆ కమించుటకు, ఉరగ లోకంబు= పాతాళలోకంబ్బు వెడలి=తర్షి, తత్సరిఖనీటకా - 

తక్ =అప్రురముయొక్క-_, పరిఖనీటక = అగడృనీటను, నెగసీ = లంఘించి తత్త 

టా...అకు = తత్తట = అపరిఖదరులయందు, ఆబద్ధ = అంఠతటం జెక్క_యడిన, 

గారుత్మతములకు =. గరుడపచ్చలకు, ఊలికి=భయపడి, తోడ నె=వెంటన్సే నిలువ 

'చేక=యాండంజూలక్క |కుంకునురు = మునుంగు ముగు ( నెగని యనుచోట నీటిలో నుండి 

ఫీముండు నెగయుచెంచె నని భారత ప్రయోగమును హూలాదిగాంగలద్భు. 

తా, నరములు భూమినిగనూవ 'నాక్రమించుటకై నాగలోకమునువదలి 

యాయగ ఊనీటు సిగ సివచ్చి యం 6 గ ట్రంబడియున్న గరువపచ్చలకు వెజణచి నిలువం 
ఆతి (2) 
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జాలక వెంటనే మునుంగు ననంలగాం బాతాళమునజకు నాయగుద్స్ నారావించి మున్న 

దనియు, సర్పములు గరుడున కెహారముగానం దన్మణిదర్భనమా[ తజన్య భయము చే 

వెబిచినననియు, పరఖములుగూడ రత్నఖచితమె యున్న నవనియును తొత్చగ్యము, 

లే. తరుణ శె వాలజలజప* త్రీములు వొదువ 
| ౬. 

మరకత చ్భాయ బొల్బు. ద+త్సరిఖజలము 

కోట బంగరు నేయుట+కొజకు మున్ను 
బ్రహ్మ విడిచినమం దాకు+పస రనంగ, 8 

టీ, తరుణ...ములు _ తరుణ శవాల = లేంతనాంయతీయలును, జలణప్ట్రై 

ములు= తౌనురాకులును ఫొదునక్ == (క మ్ముకొన (గా, మరక తిచ్భ్చాయ ౯ పన 

రాఅవన్నె చేత తత్పరిఖజలము=ఆయగ డ్హనీళ్లు మున్ను -=అపుగని ర్య్మాణకొలము సందు 

కోటక్ = (పాకారమున్సు బంగరు సే యుటకొజకు = కొనకి మయము గా 6జీ, యముట క 
(వ్యా = చతురుఖుండం, పిడిచినమందాకుపసరనం గాక్షా = పంటేనమం దాకమవనిగో 

యనునటుల, ఫొల్సుక =జఓప్పును. 

తా. అన6లగా మధు రాపట్టణపుకోట (బహ్మ హానిరి తంబి న్వర్హమయ ముగా సున్న 
దనితాత్సర్యము. 

చ. అడుగున నుండియు నృదెల + మె చద లంెబడుకోట నౌప్వు ప్రో 
'ల్బెడనికడంక దంచెనపుం + జేతుల గంగను కాసెం దూలగా 
నడుమన యున్కి_6 జేసి యల + నాకపురి౯ా *సరికై 'పనంగి లా 
వెడల బట్టి వ్రేయుటకు *నెత్తె నన నను మల్లుపోరునళ౯' 9 

టీ. అడుగుననుండియుజ్ఞా = దిగువనుండియు న్కు పదిలము -. దృ థమైన్మ (జె 
చదలు=అకసమును, అం 'పేడు= తా యుచున్న ట్టి, కోటడా =(పాశారమున ఎత ఉప్పు 
(ప్రకాశించుచున్న, (పోలు = పట్టణము, చెడనికడంక జొ = ఫొలివో 'నీఎలిమి చేతిను, 

దంభెనపు(బేశులక్ = పిరంగు లనియడి చేతులచేతను, గంగను = గంగయనియడు, 
కాసెకొందట్టికోకను దూజ6ంగాజ(పవేశింపంగా నడుమన నజమధ్యమున నే ఉన్మి.6 
కేని=ఊండుటచేతను, ఆలనాకపఫురిక = అస్ఫర్గమును సరికై = దీశైయుండుటకై , 

. పెనంగిజ= పెనంగులాడ్సి లావు=బలిమి, ఎడల (౫ క్రొ పోవునట్లు గా, “నుల్లుపోరునన న 
మల్ల యుద్ధమునంను, పట్టి వేయుటకుకా =చేత (బటి కిందవై చుటకు, ఎత్రేక ఎ త్తేన్సు 
అనకా=అనయగ్యా చనుక్ =పెప్పును (గంగను కొసెనను ప్ర గటు నంన్మృృతాల్ల భరిత వుగా 

నచ్చునకు వై కృ తాచ్చుపరముగాంగా శ్లో కుతచిళ్స్ళంన్మ_ ఏతీయోజఒపి (పొయి 
ప్య్యశచ్యుతోభ వే? త్రేను నథర్వణో క్రి క్స్ ప్రమాణము, ) 

న Rime bar + ల శ కతా అల అతల * సరె “పెనంగ, 
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తొ. ఆకాశం” స్వర్గమును వలయాకార మె చుట్టికొని యుండును గాన స్వర్ణ 

మను జెట్టికి గంగ  కెసెవలెనుం డెననియు శతుభంజనార్థముగ వ పా[గమందుంచిన 

దంచెనములన6గా నినప గొలుసులతోంనాడిన పాపాణవిశేపములు చేతులవ లె నిడుపు 

గాన బురమనుజెట్టికి ద౦చెనములు వా స్తములవ లెనుం డెననియు నావుధురా పురమును 

జెట్టి తనతో సాద్భృశ్యమునకు పెనయగుచును నాయాశకాక గంగ మధ్య, స డేళమంచే 

యుండుటవలన ముల్ల యుద్ధమునం మ గోటకొమ లనియెడి వా స్తములచెత గంగయను 

కాసా కోకదూటునటుల? బట్టి బలిమిచెడునట్లు గా (కిందవై చుటకు నె త్తెనో యనునటుల 

నొప్పుచుండేననంగా నాకెళగంగవణకు గోటు కొమలున్న వనియు నప్పట్టణము సర్గము 

క్రంశు విశేషవస్తు సమృద్ధం బె నిఖిలసుఖపదమై యుండె నని యభిపాయము, 

"లే. ఉదుటుగుబ్బలు గలతల్పు + టురముసూ పి 

గందప స్టైలు సూచి బంగారు సూచి 

ఏటివాకిటివోట నే + విడువ శెపుడు 

సుట్లం బెట్టుచు నుందురు + సోమరవులు, 10 

టీ. సోమరవులు = చందసూర్యులు, ఉఊదుటుగు బృలు-ఉాదుటు = నిక్క 6 

బొడిచియున్న, గుబ్బలుజగుబ్బలను పేరంబరగినములుకులని యెడు స్థనములు, కల=క లి 

గినట్టే) తీల్చుటుర ము=క చాటమనియెడునురస్థలము, చూచి=క నియును,గ౦దప స్రైలు 

సూచి =క వాటతీర్య-గారువి శేష ముల నియెడు గందప్రగీజలను చూచి, బంగారునూచి= 

కవాటఖచిత స్వర్షమను స్వర్ష భూవణము జూచి, వీటి వాకిటి వోట నే= ఊరివాకిటిదగ్గఆ నె, 

విడువక =వదలక్క ఎస్వడు=ఎల్ల ప్పుడు, చుట్ట బెట్టుచునుంచురు= చుట్టు కొనిధయుందురు. 

తా. సోమరవులనువిటులు గొప్ప లెనగుబ్బగోళ్లను స్తనముల చేతను గందప ప్లై 

అనియెడు .మెపూ6తల చేతను కవాటమం౦ద లి బంగార పుతేగుళ్లను స్వర్గ భూప ణము ల చెత 

నామధు రా పట్ట. మొక స్ర్రీవ లెనుండ గా దానింజూచి దానివాకిళ్టువిడువక చుట్టచుట్టి 

తిరుగుచుందు రనిభాపము. దీనియందు శ్లేష. 

మ. స్థిర నాధా గ్ర విహోరయూావతీ రతిః చిన్నా చ్చ హారస్సుర 

దురుముక్రావలిం జేటిక ల్విరులతో. + గూడంగం ద్రోయ న్నిజో 

దరలగ్నం బగుదాని నెమ్మెగు లధ+స్థృం బై తజి౯ రాల్చ్బ నా 

కర మభ్ళం బని యండ్రు గా కుదధిం దక్క న్ఫుట్టునే ముత్తేముల్ 

టీ. నె మొొగులు= మేఘుము), అధస్థృంబై=(కిందనున్నధై, స్థిర. +. లి౯_స్థిరజ 

నిశ్చల మైన, సౌధాాగ= మేడకొపుకుులయంవు విహార=సం చరించుచున్న, యావతే== 
అ) 

* రిద౦పణి, 
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చ మెనటి, హొర=దండలయందు. స్పురత్=పశౌశించునట్లి, గురుజస్లూలములగు, 
ఛా టి ఖి టు గ 

ముకొ=ము తెములయొక్క_, ఆవళికొ=పం క్తిని చెటికల్ పరిచారికలు, పరులతో 
వాతి అలి 

గగూడంగకా=ఫువ్వులతో (గూడ, తోయకొ=సాట (జల్ల (గా) నిబ్రో భర, గు_నిజ= 

ముగులయొక్క.. , ఉఊదరజ=గర్భ మునంను, అన్నంబన- తగిలి కొనిసట్లు, వానిక్ అఆ 

వూ కికపం కిని, తటీకొ=వాన6ంగురియు వేళ, రాలక =: నర్షి 0ప6ంగా, ఆఅభి్రంయి=: 
నా యి ల ష్ 2 

మేఘము ఆకరమని= ముత్యే ములకు జన్మ స్థానమని, అం డుగాకం సచింఫుదు ౦ కొన్ని 

న్ గ్ల న్ Ey ome wh పేలు 
ఊదధికా=సముదమున, తేక్క_ కాకక, ము త్రెములు= వకా_క్టకి ౦బులు, పుట్టు సజ 

జనియించుస్కే జనియింపవనుట. 

తా. చేఘమండలా తీతంబు అగునప్పట్టణపు మేడలయంగు అహాగిన స్రీ లు సుర 

త క్రీడ సలువుతేణి (_తెన్సీ రాలినముత్తీయముల ౬ బరిచారికలు కసువు (వోయు వేశం 

బుప్పములతో (నాడ జిమ్మితోయ గా మేఘములయం గుం బడునుగాన సర్దకాల 

మున భూమియందు 'నాముత్వ్యేము లుండుటంజేసి మేనుములునుగాడా ముణ్య్యాకి గంబని 

ప స & రన లాస్ నవ సన గ ప్ ఇవెప్పంబడుటయీకాక సము దభిన్న౦ బొకటీయును మణిజన్త స్థా ముగా వీనీయం 

దత్యు క్తి. 

మ. ఘనసౌధాళి వియద్దునిజలధి పక స్నావ లై సడ దో. 

జం 
yh సత్ర! 

ప నెలంత ల్వణిగాకృతి న్పరకు మార్చ న్లొలల స్లట్రి యి 
ఆత జ ఖీ స్టా 

చ్చునిజద్వీపవిచ్చితపట్టవసన సో మంబు నాం బొల్బుం 

ల్ల నిలాన్యోన్యవి*మర్శి త న్నగరనా కానేక కేతుచ్చటల్. 12 
౧౧ 

టీ. ఫఘునపౌధాళి- ఫఘున=గొప్పలై న సౌధాళి= మేడలసముదాయ ము, ప్యబ్బు 

నీజల ధికొ _ వియద్ధునీ=ఆకౌళగ౦గ యెడు, జలధికాఎసముుదమునంన్వు వీల కొ -: 

స్పష్టము గాను నావలై =ఓడ లె, నీడ= మేడల నీడ, తోంపకొలాకొనుపింపంగాా నెలం 

తల్ =అమేడలమి6ందనుండువనితీలు, సణిగా కృత = న ర్హకులసళ నసరకుమాగ్సకి = 

ఛభాండ పతి భాండము జే ముట కె, కేలలకొజగడలచెత్క క ట్రీ=బంధించి, ఇచ్చు... 

బు _ షచ్చు=ఇచ్చునట్టి నిజజతమయొక్కు.. ద్వీ ప= దీవియంద లి, విచ్శికజన"న్నెవ న్నే 

“అన పటవనన=పటుప స్త్రృములయొక్క.., సోవుంబు=సముావానమ్ము నాకా. ఆ నునటు 
0 © రి అనో అటి 

©, ఆనిలా . ..ల్ - అనిల=వాయువు చేతే, అన్యోన్య=ఒకటితో నాక, విమర్శ- రగ 

యుచున్నట్టి, తన్న గర=అపురమునంద లియు నాక జఒూన్వర్షమంద ల్సి ఆ నుం ఆసనం ఖ్యూ 

కములైన, శేతుడా టెక్కె_ములయొక ఛటల్=గుంపులు, “పెల్లు తతి చు గా ఫొ" 

ల్చుక్ = పకొ నశించును, 

చకా. నునా ల బాం ఆ 
క 

జాం న. ఈ శకః నత 1 
euler TE] స 

ఫ్య +, 

మరి, . 

జ 
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తొ. ఆకౌళగంగ యను సముదములో మేడలనీడ గనుపింపయగా నోడలవ లె 

నుం డెననియును, అప్పు శా మేడలమో6ందనుండు య్రీలు బేర గాండుంబ అ నుండి 

రనియు, గడలయందున్న కొక్క ములకు గట్టిన వసనంబులు గాలిచేం గదలుటంచేని 

యా క్రీ లచేత€ దమదీవియందలి పట్టుపటావళులు ద్వీపౌంతరవాసులకు భాండ పతి 
ఛభాండరీతిచే వి కయింప6బడుచున్న నో యనునటుల(6 (బకౌశళించె నని తాత ఎర్య ము. 

6, సోరణగండ్ల రాం గొదమాచుక్క_లు పట్ల సతు ల్క_వాటము 

ల్చేరుప మౌ _క్రీకంబులని + చిల్లులు వత్తురు ద మ్మటంచుం బొ 

ల్పారువి తొ" నహోర ముల యం దొకహారత వ్రేలి వొద్దు బో 

గా రతి డ డని గాడ్పులకు+గా చెజువ నను "విచ్చి కుల. 18 

టీ, కొదమచుక్కా_లు = పిన్న నమ తములు, సోరణగ ౦ద్ధక =గవాత్ష ములవలన్క 

రాకా=రా౭గా, పట్టక = ఆనశక్న[తేయుల బట్టుటకిెఅకు, సతులు = యువతులు, 

కొవాటములు=తలుపులను) చేరుపజామూయ గాను, తమ్ము= =ఆనక్ష(త్రములను, వకొ క్టికం 

బుల నిజాము త్లేములని, చిల్లులువుత్తురు= రంధ్రమలు వేయుదురు, ఆటంచుక=ఆట్లనుచు, 

పొల్చారు...దుకా - పొల్పారు=సుందర మెను వితానజ= వేలుకట్టయొక్క_, హారముల 

యం౦దుక =సరములయందు, ఒకవారత=జఒకదండవల్కె (చేలి= వేలాడి, (పొద్దు=వి కే 

న కెలము పోలగాక =గతింపంగా రతికా= క్రీడ చేత, డస్సి =ఆలసి, గాడ్పులకు6 

గాక =వాయుసంచారముకొఅకు, తిఅవకా =తల్పు౧దెజవంగా మేడలక =సాధము 

లనుండి, విచ్చి=విడచి, చనుకా= వెడలిపోవును. 

తా. అనలా మేడలు నక్ష తేమండలమును ముట్టిపోయిన వని భానము. 

ఉ. ఆపురసౌధపిథి నధ+రాధరభూముల గర్భ మున్నుగా 

నాపయికి న్వినంబడని+'యట్లుగం _గ్రాలుఘనాలిం డార్చి ల్రీ 

లాపరతకా ఘటింపుదురు + లాస్యము నేయ మేఘరంజనా 

లాపము( జేసి పోషితక+లాపీం గలావికలాపకుంతలల్ , 14 

టీ. కలాపి. ..లు-కలాపి='నెమి లియుక్క_, కలాపజ=బర్హ్హమువంట్కి కుంతలు= 
'కురులుగల స్రీలు, ఆఫ్రర సౌధవీ థికా - ఆపుర=ఆపట్టణముయొ క్క, సౌధ=-మేడలయొ 

క్క) వీథికా=పం క్రియంచు అభరా,..లక్ - అధరాధర= (కిందటి కిందటి, భూము 

లక్ = పచేశములయందు, గర్జమున్ను గాక ౬యాజుములు మొదలుగా, ఆపయికిక==ఆ 

'మేడలమిందిక్సి వినంబడనియట్లుగ ౯=వినరానియటులు (_కాలుఫు నాలికా _ (కాలుజు 

ఒప్పచున్న ట్ల, సున=మొగులయుక్క_., ఆలికా=సమూపహమున్సు మేసురంజగాలాప 

ముంజేసి= మేసురంజన మనురాగము నాలాఫముంబేసి, తార్శిా కింద నున్న మేసుయుఖను 
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చుడల పెకి రప్పించి, పోష తేకలాపికొ-పో షితే= సెంసయబడినట్ణి, కోలా విజా-- "నెమలిని, 

లీలాపరతేకొ=విలా ఫాస క్లిచేకను, లాస్య ము సేయ(౫౯ా ఆన త్య మొనర్ము నటుల ఘు 

టింస్రదురు=నంధుటన చేయుదురు, ఆఅనంగా నాఫ్రరమంగో లి మున Mors) 'గానన్ఫ త్యా 

దులయందు నిప్ర్రణలగుటంజేసీ యామేడలు మేఘుమండబానీతంబు'లై యున్న ను నట ఫ్య 

గుణ రాగాలాపములచే మొగిళులం బైకి రప్పించుచున్నా రని యఖి, సౌ యము, 

చ, అనిమిషపట్టణంబు పుర+వార్మ న్రపతాకలు మున్వమో మూ తేజో 
OTe దనగృహపం క్ర కడు గలధ + తామరసంబుల. గప్పం గి గింద నుం 

డును నిజలశ్రీచే సరిప+ణుల్ మొొజటియంగ, దచీయరమ్మేళం 

కను మొగ మె త్రి చూచుతేటీం+గన్నులు శేళికి మాయయా బత, 
టీ. నిజలక్రీ = ముధురాపరలకీ చే సరిపణుల్ తన ననున్న సరిసగొయుసులు, 

మొుటజయం౦ంగాకా = (మోయయగా, తకీయలకడ్షీ = అమరాసతీ పులీ, ఇ లకనుం ద 

చప్పు డేమనుశంకచేతను, మొగమె ల్రీ=ముఖమును'బై కెసి, యూదుశటికొ--వీశ్నీ ంచు 

సమయమున, కన్ను లు= నేత్రములను, శకేళికికా=వినోదమునక్కు మాయల౭గా ఏ" = 

మూయుచుండ6గాననునటుల, అనిమిస పట్టణం బు=అమ రాపతీపట్టం? బు ఫుగహర్త్శ్య్యప 

తాకలు _ ఫుర=మధురయుక్క వార ర (= మేడలయంద లి, పతాకలు= ట'గ్మ_ముల్య, 

మువ్వ మో (తతో కా= చిజుగ జ్జైలధ్యనితో లభాడ, తేనగ్స వాపం క్రి కి పెజొ జ అమరానని 

గృహపం౦ం ద్ర కియంగలి కలక తామరసంబులకొ := తామర మొగ్గలనంటి క అస ములను 

కప్పక = మాయంగా, (కిందనుండును జ మధురాప పట్టావు టు'క్కింములకగు. దిగున 

నుండును, 

తా. మధు రాలమ్మ్మీచే నరిపణగొలుసులయొ క్క_| మోంతేను విని యి'జేమనుళ౦కచే 
నమరావతీలక్ష్మీ చూచుసమయమున మధు రాలట్నీ యాఅత్మియొక్క_ క న్నాలను వేడు 
కెకె మూసెనో యనురీతి మధురాపుర ఫు మేశలయంద లి పతాకలు గ జైల ౮మా (కీతో 
గనాడవచ్చి తనగ్భ హపంక్రియె నున్న తామర మొగ్గలనంట్ కలఅశముల6ం గొప్పుచుం 

డగా నమరావతీల కీ చుక్కె_ములకుం(గింద నుండు నని తాశ ్ పర్యము. 

చ, ఘనగతశంపం గంచ మిడి* కాటుక? దీర్చి పునుం గీనొమ్మం ద 

ట్టినది యలంది కై కె శికము+లేవం బ్ర భాతళ శాంకు మోంన వి 
చ్చీననవవాల్ల కాలి గయి+ నేసి సతు ల్పతితో రమింతు ర 
మ్మునిజరఠాంగన ల్కలహాోము ల్కృప నేడ్వురు. దీర్చ మేడల, 

టీ, మేడలకా=అప్పట్టణవు "మేడలయందు సతులు= స్రీలు, అమ్మనిజరళాం 
గనలు, అమ్మని పనిద్దులగు సప్తర్లు ల యొక్క, జర తా౦గ నలు వృ ద్ధ భా రలు (నృద్ధలు 



ద్వితీయా శ్వాస ము, sl 

గాన్రుననే దంపతులకలహాములం దీర్చచున్నారని ఇెప్పంబడియె.) కృపకొ= దయ 

చేతను కలహములు =సతీపతుల| పణయకలవాంబులను, తీర్చుక =పో ంగొట్టంగా, భున 

గతశ ౦పకా _ సున=మేసుములనుు, గతే=పౌందినట్టి, శంపక = మెటుప 'నెడిదీ పమంద్యు 

కం౦ంచము=ప శ్ల్మును? ఇడి=ఉంచిి కౌటుకందీర్చి=ఆప శ్లెమునందు6 గలిగిన కెటుక ను 
అచ _ అత్ని ఎ కష 5 శ్రి = గన్నుల 6 బెట్టుకొని, ఇసోపష్ముందటినది షనోప్మక=సూర్వుని వేండిమి చెతను, తట్టనది 

= కరిగినట్రి, పునుంగు=-తేట్టుపునుయు, అలంది=వూసీకొన్సి కెశికము = కొప్పులను, 

శేవక=కీవిచెత్స (పఫాత=(పాతగకాలమునంచు, శశాంకుకొ=చందునిి, మోపక్ = 

మోప6ంగా, (ఇచట రా|తియందుం (బణయకల హంబున నే పోద్దువుచ్చ బడినది 

గావున6 చెల్ల వాజవచ్చెనని సూచింపంబడదియె.) విచ్చిన=విక సించినట్లి,నఐ... లీక = 

నవ=కొ9) తలగ హాల్లకౌలికొ=చెంగల్యలను, కె కేసి=ళ్ళం గారించుకొని, పతీతోకా 
ఎవి య యా నా 

= పెనిమిటితోడను, జా త్యేకవచనము. రమింతురు క్రీడింతురు _ అనలా సష్టర్షి 

మంగల పర్యంత మామేడలు గట్టంబడియున్న వని భవము. 

చ. రవి యనుది వ్వెం శేతువు చెోజంగున మూసి ధృత ర్ధ సయం త్రవా 

రవిరళఘర్మ యె కలర+వాల్చ్బరవోక్తుల వాంతధూపరా 

జివరనిళ ననన్మద నః చేతులవాతురి నెయ్యపుంగురుం 

జువిదలు దార్చ వమ్షుపద థీ ముత్తు బురొకా గృహలమ్మీ నూత్న త౯. 

టీ. పురిక=పట్టణమందు, గృవాలక్షీ =గ్భృ వాలక్షీయాడి, స్రీ, నూత్న తక = 

నవోథాత్యముచేతనుు కనక =చూడ6గా, మదన చేతులక్=మదన చేతులనియొడి చేతు 

లయొక్క్ల) (మదన చేతులన లా గృవామున కమర్చిన యంగడారువు), చాతురికా = 

నెపుణ్యము చేతను నెయ్యపుం...లు _ నెయ్యపుక = (పేమగలిగినట్టి, కుతుంజా 

విదలు=కురుజులనియెడిచెలులు, తార్చకా=చెర్పలాను, రవియనుది వ్వెక=సూర్యు య 

డనుదీపమును, శేతువుచెజింగునకామూసీ = శుక్క_పుగుడ్డయనెడు వెంట చెజింగున( 

గప్పి) ధృత ర్థ్వ.- మొ - ధృత=ధరింపంబడిన ఊర్ధ్వ = ఊపర్శిపదేళమందున్న , 

యం[త్ర=జలయం(తీములయొ క్క, వాః = ఉదకములనియెడి, అవిరళ =ఎడ తెగని, 

ఘర్శయై= చెమటగల దై (సాత్త్వికోదయమాయెన నుట), కలరవాల్చరవో క్లులకా _ 

పలుకులచేత, వాంత...నిశకా _ వాంత = గవాక్న్షలనుండి వెడ లెడు, ధూప=అగ 

రుశీ) గంథాదిధూ పములయొక్క-, రాజి = సమాహమునియెడుు నర = (శేస్టమెన, 

నిశజ రా తియందు, విష్ణుపదముక్ = విష్ణుపదము, అకౌశ మనియొడు విష్ణు పాద 

మును ఒత్తుక =సంవాహ నముచేయును, 

11 



82 ఆముక్తమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

తౌ, ఆపట్టణమందు ధ్వజపటములు సూర్వ్యునిం గప్పంగా, మదన చేతులతో 

గురుజాలు మిన్ను ముట్లు గా జలయం| తేములు (నవింప ధూవధూమములు మెజయ.( 

బురలక్షీ యాశౌళమును స్పృృళింభెను. మణియు, పురలవ్మీ విష్తుపదమనియెడి 

పదద్యయ స్వారస్వమువేత నర్థాంతరము దోంచుచున్నది. నూతన్యర్తీకి.. జెలుల 

(పేరణముచేత 6౬ 'బెనిమి టినింబొందుట, దీపము మబజుగుపజణుచుట యు, స్యల్పథ్యనితో 

నంభాషీంచుటయు, భోగగ్భ వామందు ధూప వాసనలునిండ బతి చరణములా గుటయు, 

స్యభావముగాన€ బురలక్షీ యను స్రీ ధూపభూమములనియెడి రాగియంధు గత్యేను 

కూల సంభారముగలదియె వివుపదము నొత్తుననుట, సమాసో క్త్యలంకారము. శ్లో, 
యె ౯ అలో అణాల య 

“సమాసో క్రిః పరిన్ఫూ ర్షిః (పస్తులే (పస్తుతస్య చేత్ * అని దానిలమీణము,. 
అ= రది అజాత జాని 

చం గి టికొనుగోపు రా గృపరి+కలితే పంకజ రాగరళ్మిక 

స్రైజ యగుచాయం బొల్బు దిన సెంద్రుండు సక్కని మింట బోన్ర-నో 

మజుచి విధాత పాటలిము + మధ్యమసంధ్యకు. జేయ బేనియా 

రొ ఆఅంత్రయుం దీర్చుకో దొగరు + కొల్పినశె వడిం బట్టణంబున౯, 

టీ. దివసేం్యదుండు=నూర్యుండ్రు చక్కానిమింటంబోవు గో = అకాళమధ్య 

మున6 బోవునపుడు, విధాత=చతుర్ముఖుండు, పొటలిమ=ర_క్టిమను, మభ్యమసంధ్యకు 

= నుధ్యాహ్న మునకు, చేయలేని=నిర్రి౦ప(జాలని, ఆకొజ6తయుజా == ఆకొమునను, 

తీత కోకా=రీరు కొనుటకు తొగరు=ర కిమను, కొలి,న = చేనీను శినడీజొ ఇ నే స య 2) ra 
రీతిగా గిలీకొను=నిబిడ మెన, గోపురా గ = మేడలమింద, పరికీలిత అ చెక్క 

బడిన్స పంకజరాగ = పద రాగమణులయొక్క.., రి, = కొంతులచేత, కళల 
' ఆశీ a డ్ 

యగుచాయకా =మిగుల చెజ్బనెనకాంతి చెత, పాల్చుకా = ఒప్ఫనుు సట్టణంబునక్ 

= మధురయంద నుట. 

తా. మధురాపురగోఫురములకు సరిగా నంతీరిక్షమున బోవునూర్యుండు, 
సృష్పికొలమున బ్రహ్మ (పాతస్సాయంకాలములశే ర_క్రిమగలు గం జేనీ మభ్యావ్నా 

మునకు జేయ" నేఐకున్న కొజంత దీర్చికొనుటకు ర క్థినును గలుగంజేనీన విధమున6 బు 

ములయందు! జెక్థ_యబడిన పద్య్శరాగన పభ ్ల ర ద్వారములయందు( జెక్క_యడిన పద్మరాగమణుల (పభలచే మిగుల "నెట్ట నెన 

చాయచేత నొ ప్పెనని తాత ్ పర్యము, 

నీ, వెలంది యీనీదండ + వెలయెంత నాద౦ండ, 

కును వెల( బెట్ట నో వ్వనితరంబు 
కలువతావులు గాన + మలిక్రదంబక వేణి, 

కలువ తౌవులు వాడ+కయ కలుగునె 



కోడివోదు నాకిమ్ము + పడతి యీేోేేదంగి, 

ననకడివోమి మురోదజికి. జూడు 
జాతు లే వంబుజేత్ణ పద్మినులు సెత్క 

మును నున్నయెడ జాతు + లునికి యరుడె 

తె యనుచు. దొలి నుడి నభిలావ + అనయ వలి 

పలుకుతోడనె నర్మగ+ర్భంబు గాల 

ను తరము పల్ల వశ్రణి + కొసంగు చలరు 

లమ్ముదురు పువ్నలావిక + లప్పురమున, 19 

టీ, వెంలది=ఓయింతీ ఈనీదండ=ఈనీయొ క్క_ ప్రుస్పమాలికక్కు వెల==[ కయ 

ము, ఎంతే=-ఏమ్మాక్రేమ్కు అని విటుండడుగ నావెలందిచెప్పు ను త్తరము నాదండకును= 

నామాలికకు (నానమోపమున నిలచుటకును), వల 6 బెట్ట నెవ్యనితేరంబు=-మూల్య మిం 

తీయని నిర్ణయింప నెంతవానికై నను వశం బే (వళ ముగాదనుట్స), ఆలికదంబక వేణి= 

భ్రమర నమూ హమువంటి జడగలయోయింతీ, కలువతావులుగానము (తావులన లగా 

వాసనలకు స్థలమునకు ను6 బేరగుటంజేస్రికలువద౦డవా ననలు గాన మేమియ నియు, కలు 

వలకు, తావులువా సస్థానములగు కొలంకులవంటి నాభులు గాన మేమియనియును[పళ్న, 

కలువతా వులు=క లువవాసనలు, (క లునస్థాన సాద *ట్రముగల నాభులునుువాడక యె= 

వాడుంజూపకయొ, (పరిచయములేకయు, కలుగు నె= సిద్రింపవనుట, (కడియన.గా 

వాసన) పడతి=పీ స్రీ, కడివోదు=వాడు (బారదు, (కడిబోకయుండు ను), ఈగే దంగి 

నన=-ఈ మొగలి అకు, చానివంటి రహన్యప్రదేశమును, నాకిమ్ము, కడివోమిముంద జి 

కిజూడు=వాసన చెడకుండుట ముంచుధరించిచూడుము, (తనతో. గలసీ యెడచాసి 

నప్పుడు కబళము నోటికి. బోకయుండునది ముందర జూ-చెదవనుట), అంబుజే 

తృణ=ఓీపద్యాకీ, జాతు లేవి=జా జి పువ్వు లేవి,(జూతియేమని (పళ్నృ్ర) పద్మినులు సెత 

ము=తామరపువ్వులున్పు (పద్మినీజా కన్ర్రీలును),రతిరహా స్యమందుం బద్మినీజాతిలత్ష 

ణము, శ్లో, “కనులముకు ళమృ ద్వీ ఫుల్ల రా జీవగంధి స్సురతపయని యస్యా స్సారభం ది 

వ్యను'జే, చకితమృ గదృ గా భేభాంతేర శ్రేచ శేతే _స్తనయుగళమనర్భం (శ్రీఫల కీ 
విడంది. (వ్రజతి మృదుస సలీలం రాజవాంన్వతన్వీ (త్రవళిల లితమధ్యా ' హంసవాణీను 

వేపై మృదు శుచిలఘుభు టే. మానినీ గా ఢథలజ్ఞా ధవిళకుసుమవాసో వల్లభా పద్మినీ 

స్యాత్.” అని. ఉన్న యెడ= ఉన్న చోటను, 'జాతులునికి- జాతులుండుట. అరుబే = 

ఆళ్చర్యమా, (ఆళ్చర్యముగాదనుట)) అనుచుక = ఇట్లనినచించుచుు త్రోొలిను డికాఆా 
మొదటిమాట చేతను అభిలాపలు= కోరికలు ఎనయజ=స్స్ఫుటమగునటుల, మూ 6గిజా 



ప్రత్త ఆము క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

(కమ్ముకొని పలుకుతోడ నేఎవచింపం గా నే, నర్గగర్భంబుగా క్ - నర్థజర్భంగా 

రచేష్ట్ర,గర్భంబు గా (గక౯'=అంతేస్థ మెయుండయగా, ఊర్తేరము=[పతివాక్యమున్సు పల్లవ 

(కేణికికొ=విటుల నమా వామునకు,ఒస (గుచుకొ=లఇచ్చు చును, ప్రస లావికలుజపువ్వు 

ల6గో నీ పికయించెడ్ శ్రీలు ఆఅలరులు = పుష్పములను, ఆప్పురమునజా = అపట్టణ 

మందు, అముదురు=వి(కయింతురు. 

తా. ఆమధురయందు విలాసవంతులగు విటులు విహరించునేళ నీపద్య పాద 

చతుష్టయమున మొదటు జెప్పంబడియున్న "తెజంగునం దనుయ ఫిలాపలు స్ఫుటమ 

గునటుల (6 (బళ్నల జేయుచు జుట్టుకొని పలుకలా వెంటనే నర్శగర్భంబుగ నావ్టు 

లంగూర్చి (పత్యు _త్లరము లిచ్చుచు ర సికళి ఖామంఖ లగపుష్బలావికలు పువ్వులముమరని, 

చ సరసులనర్మ మింపుల నొ+సంగం గదంబపుదండ, గట్టుచొం 

గరలయుటం చెల్నుద్భ కరళ4 కాంతులు ను తర పుచ్చునంత రాం 
ద! __0 ar న్ 

తరముల నవ్వులు న్లలువ*తండము "మొల్లలు నంచు మిన్ను గ్రు 

చ్చి రహినిరి త నూ లొసంి + సిగ్గు వహింతురు పువ్చలావికల్ . 

టీ. సరసుల=రనికుల గువిటుల యొక్క, న_ర్గమజ=శ్ళం౦గారము, ఇంవులక్ = 

ఇష్టములన్లు ఒసంగకా = కలుగ చేయుచుండగా, కదంబపుదండలా ట్లు నోజొజక 

దంబప్రునరముగకైడు వేళ, కొరయగుటకా = అవిటులనరనంపుబలుకు దమమనములు 

జు క్ శ్ర గరంగుటన్సు తెల్చు...లు - తెల్పు = తెలియ(జ్రేయుచున్న ట్రై, భ్భక్ కు "నేత్రము 

అయొక్కు, తరళజచంచలములగు, కౌంతులు = ప్రభలు, య త,..లక్ = ఉాల్తర 

ము == (పత్యుత్తీరమును, ఇచ్చు = ఒస 6గుచున్న ట్టి, అంతేరాంతగములక్రొ == నడును 

నడుమను, నవ్వులుక జన వ్వెడునవ్వులును, కలంవతంతము=టాత్చలముల్కు 'మొల్లలుంజు 

వెంల్లలును అంచుకొ=నిళ్చయించుకొని, మిన్ను గుచ్చి = బయలునార్భీ, గహీని== 

విలాసముగకా, రిత్తనూలాసంి = ఒట్టినూలు చేతికిచ్చి, వ్రుస్సలావికోలు== స్రస్బుము 

లమువారలుు సిగ్గవహింతురు=లజ్ఞపడుదురు, అ. ఆ మధురాపురమందు6 బుప్ఫ్పిముల 

వికయించు శ్రీలు మిగులం జమళ్కా_రిణులై యున్నను రసీకశిఖానుణులగు 
విటులు సరసోక్తులచేత నట్టిచాతుర్య యు క్ష్మశ్ర్ర్రీలనుగూడ 'మోహింపంజేయుమరని 
వఎఖ్యా ఖీపాయము. 

నీ, పద్మాస్య పురి నను+హోభావతకు నీవ యె, 

తులు వెట్టు దనయ రా+వలసె నిటకుం 

డెలుపుమా జాముండు+నల రింపా ఘటికాద్వ, 

యం బుండు నల రింపా + కంబుకంధి 

ఈ భవిత, 



ద్వితీయా శ్వాస ము, రిస్ట్ 

యే వేండుటకు నీవు + బుతు వేల చెప్పెద, 
వువిద మే మందాన 4 నొర్వం గలమె 

వేరంగా రాబె బా+సికముేగే ల్బోకిన, 

యంతనే 3డునె యణాయతాశీ. 

el యనుచు బరిభాషవోలెం ద ౪ మాస దొరల 

నాడ మోవి. జెజుంగిడి * యాలు నవ్వు 

కంట నిగుడ విరు ల్పాన్ను+కరణి జల్లు 
౧౧ 

సరనపుజలంబ జూణల+మరులుకొల్పు, 21 

టీ, పద్మాన్య=పీ పద ముఖ, పురికొ = ఈమధురలో, అనుభవతకుక = అనుభ 

వించుటకు, నీవ=నీ వే ఎత్తులు వెట్టుదు=ప్రప్పుయుల యెత్తులు వెట్టుదువనియును, (క్రీడ 

కొణకు నెదురు 'వెచ్చము వెట్టుదు వనిచంయును (ఎక్తులన €గా 6 (బయత్నములని కొందణం 

దుర్చు, అన6ంగక=వచింపలా, ఇటకు= ఇ చ్చటికి, రావల సెక = నచ్చుటకు గారణం 

బాయెనుుకంబుకం౦ఠి=శ ౦ఖుమువం౦టి మెడగలయోవని తా జాముండు=యామమువణకు 

వాసనచెడకుండంు, అలరు=పుప్పము, ఇంపా=బా-గనద్యోో, ఘుటికాదయంబుండు = 

రిండుగడియలు వాననచెడకుండు అలరు = పుష్పము ఇంఫొ = చాైైనదో (అది 

యానందమునకును నామమగుటవలన) యానుస్రు సుర తానందమిష్ట మో లేక శరెండుగడి 

యల సురతానందమిష్ట్ర మో, తెలుప్రమా= లేటపబజుపుమూ, ఉవిద=ఓయింతీ, ఏ వేండు 

టకుజు నేను వలయునని కోరినపుస్పమిచ్చుటకు, బుతువు=బుతు కౌొలమురావలయుననిి 

ఏల=ఎందుక్కు, నీవు=నీవు, చెప్పెదవు=నుడివెదవు, మేమందా(కకొ= ఏమదివఅకు, 

ఓర్వ (గల మెజఐఓర్వ గలమా ,(ఏము నీతో డిసంసర్గమును గోరిన బుతుస్నా నము జేసీనది 

నసమున నయ్యెడునని చెప్పెదవు. -మేముందాకనోర్వ లేమనట్ర, ఏణాయతా తీ - ఏణ= 

ఇల్టీయొక్క_., ఆయత=దీర్ధృమ్ములెన, అకీ=కన్న లవంటి కన్నులుగల యోలఅలన్వా 

చేరంగా రాభె=ఐ దగ్గ 6 జేరయాడదా,. బానీకమనలాా బుస్బృమా లిక రచనావిళేష 

మునకును, ఊరుమాలమునకును నామముగావున్క ఫుష్పుమా లికయు=నీయూరుమూా ల 

మును, శీలుసో శినయంత చెడ నాశ సోకిన మా(తేమున నె, చెడునే=వెడి పోనునా, 

అనుచు క = ఏలస్ప శింపనియ్యవనుచు, పరిఫాషవో లెక = సంకేతపుమాట లాడినటుల, 

తన్ఫుక" ౯తేముక-, ఆఅనదొరలక్ = అఖీలాప వెడలునటుల, ఆడక = పలుక లాామోవిక = 

అధరోస్ట మున, చెజం౦ంగిడి=పెటకొ౦గు మూసికొన్సి ఆంగునవ్వు _ ఆంగుజని లిపీన 

నవ్ర= హో నము, కంటకొజ నేతములయందు, నిగడకొ=వెడలి రాయగా, విరులు 

పుష్పము లను, నొన్బు= తడుపు నట్టి, క గరణికా=రీతిచేత్స చల్లునరనప్రు జలంబి _ చల్లుజు 
‘1 



86 ఆము క్ల మాల్యద, సవ్యాఖ్యా నము 

చల్లెడు సరసప్రు జలంబెజరసయు క్రంబగు నుదకమే, జూణలకొజావిటులన్సు మరులు 

కొల్పు కమా హపడ (జేయును. 

తా. సుగమము. 

నీ ఇంద వుంతరి దంత+కుందాభ. గూడి ని, 

శ్చృలపుంజూపులు మున్ను 4 సంభ్రామింప 

వెలయొప్ప కవలయబోవిబుచుమావియుగోప, 

ముదవెనుమాపు మో + మోట ద్ఫ్ప్పం 

దిరిగినససి త “+_క్లియు. జూపుటొయ్యార, 
ములు నగు6 గా దనుపలుకు లుడుప 

నని గాని కావొ సీ+కనుపరా సాపత్న్య, 

సంపాదనంబుల + నింపుం బెనుష 

"లే. జతురవచన విలాసాంగ 4 సాష్ట్రవముల. 

బసిడిం దా నిచ్చి నట్టేయప్పణ:లి మణువ; 

బతికి. దువ అందిచ్చు + రతివిధమున 

విటుల కిత్తురు మణీ వారు + విరులు పురిని. 22 

టీ. ఇందము==ఇదిగో, అంతరి=అనువేళ, దంతకుం దాభిక = ము ల్ల అనం టిదంత 

ములకాంతికూడి= చేరికొని, నిశ్చలస్రు (జూావులు... నిశ్చల ప్రక దలకుండు నట్టి, చూపులు 

=యూడ్కు.. లు, మున్ను = లుత నే) నం్యభమింపకాజతి టుపతలా, 'వెలజు[ క్రియ 

ము ఒప్పక=సమ్మతింపక, అవల (బోకొ=అఆనల మ టియొకయంగ డికింటోంగాా విణుచు 

సూవియం= బుడవంబడిన యధరోప్టమును, కోప మొద వెడుచూపు=కోపమును గనుపత 

చుచున్నద్భప్టీయును, వూ మోటలదిప్పక ౨ వెంగమూాటమున 6 (డిప్ప గా తిరిగినల 

అవిటులు మరలరా6గా, ససీ త్రో _క్లియుకా = చిజునవ్వు తో (హు డీనమాట యును, 

చూపుటొయ్యారములునుడా గర్వఫుజావులును, అగు6గా దనుపలుకులుణ బె నుకాదన్న 

వాక్యములను, ఉడుపక్ జమౌన్సంగ్యా అవిగాని=అమాలిక లే గాని, అ క్రీ లే గాని, 

శావోనీకు= నీకిష్టములు గావ్యా అను= అనునట్టి, పరా సాపత్న్యసంపొదనంబులు _ సరో 

=ఇకర క్రీ లక, సాప త్న ్ య=తేమతో సపత్నీ భావమును, నంపాద నంబులు= నం'పొ 

దింప్రచున్న పలుకులు, ఇంఫుక్ = ఇస్ట్రమును, పెినుపక వృ ద్ధించేయ(౫, (అవిడ 

ఫువ్వేగాని నాఫువ్వు పనికిరాదా యని భావార్థము. ), చతురవచన...లకొ * చతుర 

వదన=చాతుర్య పుమా టల చేకేను, విలాస= చేష్ట లచేతన్సు అంగ సొస్ట్రవములకొజ'సొం 

దర్యముచేత న్కు పనీ(డి=పెకమ్బు తౌనిచ్చినట్టి యప్పణ(లిక్రా తానిచ్చిన యా సీని, 
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మజవక =మజచి పోగా, పతికికొ=పెనిమిటికి, కెదుపలు= ఆయుధములు, అందిచ్చు 

ధ కందిచ్చునట్లి రతిదేవివలె, పఫురిని=మధురయందు, చారు=ప్రుస్ప 

ములము యువతులు, విరులు=పుస్పముల ను, ఇత్తుమ=ఒన6గు మరు. ఆ, మన్న్యథునికి 

రతీజేవి యాయుధముల 6 జేతికందిచ్చునటుల యామధు రాపట్టణమంద లి ఫుష్పలా 

వికలు విలాసణాతుర్య సౌందర్యములచే మోహింపంజేయుచు. విటులకు. బుష్పము 

అమునురని యఖఫీపాయము. 
ననా! 

చదల మగుచంద్రఖండములు + దారలు సాంకవ ముప్పుపాణిపా 

టల మగుదంతపుంగరవీ డంబు శోశాంకు(డు గుంకుమైనచీ 

రలజిగి కెంపుగా బయిటి*రథ్నల నొప్పుదు రిందుకాంత వే 

దులపయి సంధ్యయే బహాుతం+ దోయె నన న్చురి గట్టి వాల్పతుల్, 

టీ, దళ...ఖండములు - దళమగు = సాందమెన్స చం్భదఖండములు = 

కర్ఫ్పూరంపుందునుకల్కు తారలు=చుక్కొ_లు, సాంకవము=ఫునుంగు చేతను ఇచటం 

దృ తీయార్భనుంను (ప్రథమ. ఒప్పు=(ప్రకాశించుచున్న, పాణి=హ_స్తముచెతన్సు పాట 

అనుగు = తెలుపు ఎటు ప్రుసర్ల ముగల, దంతఫ్రుం గరవడంబు = దంతపు. గరాటుము, 

శ బాంకు ండు=చం[ చుండు, కుంకు మెన-చీరల జిగి=చెందెరమంటిన కోకలకాంతి, ఇంపు 

గాక =ఎటుఫు గాంగాా ఇంనుకౌంత వేనములపయికా = చండ కాంత పుం దిన్నెలమోల 

దను, సంధ్య యే =నంధ్యా కాల మే, బహుకేకా =ఎబహుత్వము చేతను, తోంచెననకొ = 

కానయబడియెననునటుల్క, ఫురికొా == పట్టణమంద లి, బయిటిర థ్యలక = వెలపటివీథుల 

యందు గట్టివాల్ నతులు=పరిమళ్యదవ్యముల మైడు శ్రీలు, ఒప్పుదురు = (పకాశిం 

చుచుందురు. 

తౌ, ఆపట్టణమందుం బరిమళ[దప్యము లమ్ముచున్న్న తులు: బెటివిశులయం 

దున్న చం దకౌంతమణిమయ మగు వేదిక లమ దమచెతనుండు ఫునుంగువే నిండింపంబడే 

హ స్టకాంతిచె సెట్టి నెన దంతపుబరణి చందుడుగానుు అకరాటమందున్న కపపుం 

దునుకలు చుక్కలు గాను, కుంకుముచేం దుడుపంబడిన -ఏీరలకాంతి ఎజ్రినగుచుండలగా 

సంధ్యా కెలలతణ ముప్పుచుం డెనుగాన ననేక రూపంబుల 6బొందిన సంధ్యయోయను 

నటుల (బకౌశించుచు నుందురని తాత్పర్యము. (గట్టివాల్సళులు అనుపదము భారత 

(పసిద్ధమ్సు. 

నీ ఉపరిసజనవార+ణో క్తికిం జెవి దార్చి, 
థి 
య మ్మొగం బై బయ 4 ల్సిమ్మి చిమ్మి 
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~~ 
వని వెన్నూజయ మిన్న వియ దట్టించుతో 

త్రధరు బంద పుడాంట్లం + దటుమి తఅమి 

చలువచే ద్వార వే+దు లెజింగి నిల్చి త్ర 

జ్ఞనజిఘ్ఫతు కు శేలు + సాంచి సాంచి 

డిండిమంబుల కుబ్బి + గండాల్పదాన మే, 

ఆులుగ( దద్వహు ఆాల + జువ్వి ణువ్వి 

"లే. వేణుకాహతులకు ఏడు + నెడలి వెడలి 

పరపథగజధ్వనికి. బోర + తిరిగి తిరిగి 

దృక్పుటలు _వైరులకు. బంపుకృత్యలన వ 

శానుగతి. జేరు వెలిం గరు 4 లగ్గలికల, 24 

టీ, కరలుజ=ఏనుంగులు, "ఊప... కికా_ఊపరిన్గ=సెనుండెడు, జనామానటీల 

యొక్క, వారణో క్తికిక _ వారణ=వార ణార్భ మైన, ఉక్షికిజాఅదలింపునవు "జవిం 
22) 

దార్చి= చెవియొగ్గి అ మెొ్ముగం బై =ఆదిక్కు_ముఖమె, బయలు = ఆకౌశమున్సు చిమ్తి 

చిమి, మిన్న వియకా= అకెళము బద్దలయ్యెడు నట్లు, దట్లించుతో త్రథగుళా _ దట్టించు 

=ధ్యనిజేయుచున్న, తో, త్రధరకొ = ఈకెధరించినవానిన్తి గనని'వెన్నొ ౪92 = ఊరి 

వాకిలివీ(స్రుందాక (గా బందపుదాంట్లక-=కుప్పిగంతుల చేతను, తణిమిశణిమి, -చలు 

ఏ చేకా= చల్ల గానుండుట చేత, ద్వార వేమలు=వాకిటనున్న తి'న్నెలను ఎణింగి= తేని సీ 

కొని నిల్చి తజ్జనజిస్భుతకుకా _ తత్ =ఆవేదికలయందలిి  జన=జనములయొక్కో..., 

జాన్ఫు క్ష =పట్టవల యునను నిచ్చ చేత, కేల = తొండము, సాందిసాంచి, డిండిమంబు 

లకుకా =ముందట (బోవువాండు వాయించెడు డిండిమవాద్య ధ్వనులకు ఉబ్బిణఎఎక్కుు 

వె, గండాల్పుదానము _ గ౦ండ=గండస్థలమందలి, అల్ప = కొంచెముగు, చానముణజు 

వమదోదకము, ఏజులంగకజఏలు లై పాజంగా, తేద్య్భహంకా = ఆడిందిమవా ద్య ముల ( 

జేతయబట్టియున్న వాని, ణాలకొ=శిలలచేతను, బుస జువ్వి, వేణుకాహతులకుడొజు! 

పెద్ద వెదురుకోలల పెట్టకు వీడు=పురమును, వెడలి వెడలి, పర పథగజధ్వని కిలా. 

పరపథ = ఇకేరమార్గములయందలి, గజధ్వనికిక = ఏనుంగులబ్బ ౦హీతములక్కు పోక 
తిరిగి తిరిగి దృక్పుటలు=దొప్పలవంటికన్నులు, వైరులకుకాజాక(తువులకు, పంపు= 
పంపునట్టి, కృత్యలనకా = శో క్రులోయనునట్టు, లిక -= వెిలపటనుు వళానుగతికొ- 

వశా=ఆంేనుం/గులయొక్క_, అనుగతికా=అనునరించు మార్గమున, ని. “కరిణీ 'ధీను 

కౌ వళా యని యనురుడు. అగ్గలికలకా=ఊద్దండాలచేత, చేరుకాఆపట్లణము 
(బవేశించును. య 
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తా. ఆపురమందలి మదపు టేకులు మావటీలయద లింప్రులు విని యాముఖము 
గ బయలు చియచు ఊరివాకిటియొద్దనుం డెడి యరు 6గులమి6ందనున్న జనుల6 బట్లుటకు6 

దొంతములు సాంచుచు. దమ్యుంగట్టగ దండించుచు నీశుంబట్టై కిందనున్న వాని దటు 

ముచు తమముందణ డిండిమవాద్యధ్యని చేయుచున్న వానిని ముదోదకము హెచ్చుటం 

జేసీ అతాలటబున్ర్యచు ను పెద్ద వెదురు పెట్టకు బురంబు 'వెడలిపచ్చి యావలావల వినంబడు 

గజబ్బ ౦హీ తేముల అత్య పెట్ట మటక క శతు రాజులమోందికి6 (బయోగించినళ కలో యను 

నటుల నుండొడు దొన్నెలవంటి కన్నులుగలవై ఆం డేనుయులు పోన్రమార్గము బట్టి 

యతి (పయానచేత మరల. బట్టణము 6 జేరు నని తాత్సర్యము. 

ఈ. పై ననిశంబు. జల్లుకొనుః పాంసువుపై ఖగతుండ ఖండి తా 

లానమహామహీ రుహూ ఫలచ్యుతవీజము లుతి త్ సత్క_రాం 

భోని విడాప్ప్రతి న్మ్నొలువ6 + బొల్బునగమ్యతల దూలుచు న్స్సురో 

ద్యానముల న శ చేభములు + ప్రాణము తోడినగంబులో యన౯ 25 

టీ. పెళ చేహమమో (దను, అనిళంబు ఎనిక్యమును , చల్లుకొ ను పొంసువు పెక్- 

చల్లుకొను జ రాల్పుక్ నునట్టి , పాంసువు పేక =పరాగముమోందను, క్లిగ. లంఎ-ఖైగ= 

పతులయొక్కా_, తుండ = చంచూపుటముల చెత న్కు ఖం డిత=పగుల్బ యబడిన) ఆలాన= 

కట్టు కంబములై న మహత్ =పొడవు లైన; మహీరుహజ=నృవృములయొక్క_, ఫల నానిన 
ర 

పండ్లనుండి, చ్యుతే=జా తీన, వ్రీజములు=వి త్తనములు, ఉత్తి పల్ = పెంజిముకొనియెడి, 

కర=తొండదములయందలి, అంభః=జలముల యొక్క, నివిడ=దట్టమగు, ఆప్రతికొ = 

తడుప్రుట చేత, మొలనక్షా = చెట్లువుట్టణా, అగమ్యుతే౯- = పట్టనళ క్ళంబగునటుల, 

తూలుచుకొ=ఊంగుచున్కు నుదేభములు = మద ప్రుకేను(గులు, పురో గ్యానములక౯ా_ 

ఫుర = పట్టణమందలి, ఊడ్యానములకొ = శృం గార వనములయందు, (పాణముతోడి 
(a) 

నగంబులోయనక=| పొణములుగ లపర్వతములో యనునటుల, పొల్పుక=ఒప్పును. 

తా. ఏనుంగులకు దుము సెజల్లుకొనుట _నెజము గాన నట్లు నిండింపం డియున్న 

మంటిపె గజముల. గటువృత్న ముల మీ౭దనున్న పతులు ఫలముల బగిల్సి రాల్బలగా 
ga ల . 

బడిన బీజములు దొండము చే. బై (జల్లుకొను నుదక ముసలన మిగుల నాన్స (బడి యంకోు 

రింపలగా 6 బట్ట నళ క్యంబ్బులె యూ (గుచు బురో ద్యానముల యందు 6 జె తన్యయు క్షంబు 

లగు పర్వతములో యనునటుల నంచరించుచుండు నని తాత సగము. 

ఛా, మానిక్ఞొధవిధూతప _త్త్ర్రముల మా+మా - సపత్తు ల్ల బదా 

కా నిం రడంచును ీకరావీరుచియొ+క్క గ నిర్షతూ 

* కానీ రండని. 
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ణానల్సాహి పకల్పకాండతతులం + దారం బురిం బొల్చు నా 

జానేయంబులు ఫేనహోస మిడి కై+జూమోర లల్లార్పుచు౯. 26 

టీ. వకాని...లము - వూని=ఒకెనొకమ వోమునియొక్క_) (కోధ = కోపము 

చేతను, విధూత= =పో (గొట్టయుడిన, ప శ్హగిములమా=టిక్క.లుగల వార మైనట్టియన6గా 

("అక్కలు లేని వారమనుట. ని. “గరుత్సత్న ఛదాఃప తమని యమరుండు), మాతోకా 

= ఇట్టిమాతో డను, సప శ్రి చా=మాట్ ఆక్క_లుగ లవారుగ దా, కానిండంచును= 

తలయూంచినట్లు, శే, , .లు-కేకరావీ, =కడకన్నులయొక్క_), రుచి=కెంతులయొక్కా, 

మొల్క__.లు=అంకురములు, (పక్క_లక్ = =సొర్భ గామలయందు, శాబ్బకా=విండ్లత్ో 6 

గాడిన, తూణ=పొదులయందు, అనల్ప =విస్తార మెన్స అహిప = సర్చరాజములతో, 

కల్ప=తుల్యమగు, క "కాండ=బాణములయొక్క_), తతులక౯ా = సమూహములయందు) 

తారకా = (పసరింపలా, శృినహాసమిడి = నురు(గనునవ్వుగల దై, కె దామాగలల్లా 

ర్వుచుకొ = కై జా చేసినముఖములనూంచికొనుచ్కు (కై జూాఅనంగాల గ శ్లేమ్ముపె కెత్తి. బిగ 

యంగట్టుట )) ఆజానేయంబులు= జూ తిగుజ్జములు (“ఆజా నేయాః కులీనాసు స్ఫుర్టఃి 

యమరు(డు), వురిక్ =పట్టణమందు, పఫొల్పుక = ఒప్పును,. 

తా, అపట్టణమందలి వేగశీలంబులగు జాతిగుజ్జములు కఖేముల చే విగింప6 

బడిన ముఖము లల్లార్చ్బుచు6 _బక్కాల 6 జాచుచుండ మాకు మునిశాపంబున మొక్కలు 

పోయినవి మోకు ెజక్క_లున్న వి.ఉండిననుండనిండు |త్రొొక్కు...కొనితరలుదము రండని 

(పక్కల! గట్టియున్న ఫౌదులలోనుండేెడి సర్పతుల్యంబులగు బాణముల? బిలుచు 

చున్నవో యనునటుల నొప్పుచుండునని తౌత్సర్యము, 

చ. చలమున సీంగిణీత అక+సంబులు గట్టుక మాన రంపెబఐ 

న్చెలగతి మాగలి న్వేనుకఆ జిక్కుక మానదు తప్పి దారి నె 

న్నొలసినం దారు వెన్నెజుంగ కుండుట నొచ్చెము సాదికోటి కం 

చలమినచింత ద్రవ్వికొనుఃనంఘి) తుద న్ఫురిలోనిబాహముల్, 27 

టీ. ఫురిలోనివాహ ముల్ =ఆపట్టణమందలి యు_తృమాశ్వములు, చలమునకా = 

ఈసు చెత, సీంసణీతఅకసనంబులు =శా బ్ఞ౯ాతూణీ రంబుల ను, కట్టక మానరుజాబంధథి౦పక 

విడువరు అంప పెన్సెలగతికా - అంప=బాణములయొక్క_, "పను=అమితేమైెన్స సెల 

= గుంపుయొక్క_, గతి=ఇగమనము మాగతీక౯ా = మావేగమునకు, వెనుక జక్క క 

మానదు=జ వెనుక (జిక్క_క యుండదు (ఆబాణంబు లెవిగిరా తేపనుట), తప్పిదారి = ఒక 

చేళను, 'వెన్నొ లనీనక=వీ(పుదా శినన్కు తారు వెన్నెటు(గకయుండుటక్ = తోము 

వన్నె అుంగకయుండుట చెక్క మాబువీ (పనియొక సాథము, సాదికోటికిక = టా తులక్కు 

న 
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ని, “అశ్యారోహాస్తుసాదిని యనినిఘుంటువు. ఒచ్చెము =తక్కు_వ, అంచుకు = అను 

చును, అలమినచింతక్షా= కప్పుకొన్న చింత చేతను, అం ఘితుదక = కొ లిగొరిసెలచేత, 

(తవ్వి కొనుకా=భూమిని( _దవ్వుచుండును. 

తౌ. గుజ్రములకు6 గాలి నొరిసెల చేత "నేలర్యదవ్వుట స్య భావము గావున నాపట్ల 

ఇణమందలి యశ్వ్యము లా కియలానర్చు చుండ రోషంబులు గలతొెతులు శాబ్లలతూజీ 

రంబుల( గట్టి శ తువులపై శరముల6 (బయోగింప నాళశరములగమనము దమ వేగ మునకు 

వినుక6 జిక్కు_నుగాన వీరపెటుయగని సాదులకు వెన్నునం దగులుననియెడి యొచ్చెము 

నచ్చెగదా యనుచింకతో చేల త్రవ్యుచున్న వకునటుల నుండు నని తాత్పర్యము. 

లోకమునం దొకానొకచింత గలిగినయెడ మనుజులలో నేల (దవ్వుట (పసీద్ధము. 

ఉ. అంజ సమానవాయుగణ + మంతయు ఖంజత జిక్క నజ్జవో 

హ్మం జనియించు చిక్క. నిసమానపువాయువులో వొకండు గ 

లిం జనియించు దుర్యశమ 4 + మేల్కని లేహనవేళ వాజు లూ 

రం జెడుమాణిబం ధముకుః రంబుల కాళీను పేరం గారొనున్. 265 

టీ. అంజకా = ఒక యంగలోపలనే, నమాన = సరియెన, వాయుగణమంతే 

యుక=వాయుసమూవాంబెల్లను, ఖంజతక= జేగ ములే మిచేత, చిక్క_క =పట్టుపడం 

గా అజ్జనోవ్యకా=ఆ వేగ పు వేండిమివలన, జని. +.లోకొ_జనియించు=పుట్టుచున్న టి, 

చిక్క ని= స్వాధీనము గాని యట్టియు, సమాన పు=సమౌనం బనియొడ్కె ,వాయును=గాడు,, ల)? 

లోకెొ=దేవాములో పల, జకండు=జఒక్కండు, కల్తి క=-డం౦డుటవలన్క, జనియించు 

= సరియైనదియొ కటియుం డెనని పుట్టిన, దుర్యశము=అపకీ క రి, మేల్మ_ని= తెలిసీ లేహ 

న వేళ ౯=గుజ్రములు కపణముదిను సమయమున, వాజులుజగుల్తము లు, (“వాజివాహార్య 

గంధర్వ హయ సె “సెంధవస పయియనియమరు (డు. ), ఊర్పకా=ల ఘాణింపయా, చెడు= 

చెడిపోవుచున్న టి; మా ణిబంధముకురంబులకా- = ఆద్దములన౦టి సెంధవలవణపు (బిళ్లల 

యొక్క, కాళిమ= వైల్యమనియొడి, పేర్రకా = వ్యాజము'చేక, కాౌరొ_నుక=నల్ల 

నగును, 

శా. అచటనుండు నళ్వముల 'బేహూన వేళలయందుంప6ంబడిన సెంధవ అవణపు6 

జెక్క_ల నాగు జ్ఞుము లాఘాణింప[గా దానియం బేర్చ డిన ైల్యము సమాన వాయువుల 

చెల్లగెలిచి సమానమనుపేరుగ లిన కమశాఖిస్టాననుంగున్న పాయాువను "గెలువ ైనెతిమును 

నపకీ రి జనియించెనో యనునటులనుం డె నంగా నాయువేగముల నత్నికమించెడి 

వేగ ముగలయశ్య ము లని తాత్పర్యము. 
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మః, ఇల. చాదద్వయి రాయ నళ్కొసలస నెం+ చే పారువో నంకవ 

న్నెలు రెండై శలఘీమం దకే రి యిడుము+ న్నే యెక్కు-వో నిందు నెం 
దులకే మూదు మటంచు సాదు లల[యక౯+రూపోచ్చ ముల్యాజులం 
దలరు౯ బాహ్రిక పారనీకశ క[ధా+రారట్ట ఘోట్లాణముల్, 29 

టీ. ఎందేకా=ఎక్క_డానన్కు పారువో = పరుగిడునపుడు, పొౌదదయి = 
తమమీద నారో వాణము జేసియున్న వారియొక్క శిండు పదములను, ఇలకొ=-ఛూమి 
యంన్కు జాయక౯ =ఒజఅయంగ్సా అళ్కు_ == భయమును ఒనణపడా=అయారో హ 
కులకు నిచ్చును మున్నే = తొలుత నే ఎక్కు.నోక౯ొ = ఎక్మునపుడు, ఆంకి'స'న్నె 
లురండై = ండంకవ న్నెల చెత లా ని యెక్కు_టక సాధ్యం బె, అఘేవుందు = అఘుత్య 

మందు, అకీ రియిడుకొ=ాఅపకీ ర్తినిచ్చును ఇందుకొ = ఈరెంటియంగు. ఎంయులశే 
వకాముము = దేనికి నెటులంజేయునుము అటంచుకా = అట్లని సౌఠులు =- గుజ్జపు 
రౌతుల్కు అలయక = వేసటపడ౮గా రూపోచ్చముల్ =రూపముల బే. గొప్పనునహిం 
చియున్నట్టి బాహ్లిక పారనీక శక ధారా ఆరట్ట ఘోేట్టాణములు= ఈ దేశ ములయంగు 
జనించిన్క వాజాలు= జా త్వేశ ములు, అంగుక్ =అపట్టణమందుు, అలరుక్ = ఓస్ఫును, 

తా, పట్టణమంగున్న యశ్య్వములు ' చాహిశాదిదేశ సంభవము అగుటంకేసి 
మిగుల బొడవైనవిగాన రండంకవన్నెలతోంగాని యక్క లనాడక పోన్టటయి, పరు 
గిడెడి సమయమున సాంగి నేలకు సంగునపుడు కుటు చలౌటసలన శాతులపానము చేల 
జాచుకొనుచుండ €గా నీయపకీ రుల కేమి సేయువారమని గుణ ప్రరౌతుణు నిత్యము చింతా 
పరులైెయుండ నళ్ళముల చే నాపట్టణము (పకౌళించునని తాత్పర్యము, సేగ నంతింబు 
లగు ను త్తమాశ్యంబులు పరుగిడునపు డెల్లను నెలకు వంగుటయు మరల "హెచ్చుట ము 
గొప్ప గుజ్జములకు రెండేసి యంకవన్నిలు వేయుటయును లోక సిద్దము, 

సీ, ముడివిప్ప నడుగుంద*మ్ములపై నె వ్రాలుపె, 
న్నెజులుచేం ట్లగుట సం+దియము గలది 

కన నెంతేవాని లోఆఉగొనుట నాదర్శంబు, 

నెమ్ముగం బగుట సం+దియము గల'జె 
ఇజీగానుమింటిపె + మెటయుటం జ క్రద్వి, 

తయిచన్ను లగుట సం+దియము గల'ె 
పొలునుదొర్ల ౧౦ జూచుఃక లీకిచూపులమిోలు, 

చెలిగన్ను లగుట సం+దియము గలజ 

ఈ లభఘుసం, 1 యక దూర్జో, f భట్టా, క. 
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కే, పొలసిననె తావి బుగులుకోోనలరుందీలో 

తిన్న నిశరీర మగుట సం+దియము గలడె 

యనం జెలువొంది సురత వై +యాత్యనిధులు 

పణ్యయువతులు పాలుతు ర+ప్పట్టణమున. న్0 

టీ. ముడివిప్పక=కొప్పువిప్పంగా, అడుగుందములపపెనె= పొదములనుక మల 

ములెన నే (వాలం=[వాలెడి, పె న్నె అులు= పెద్ద నెండుకలు, 'తేంట్లగుటకా=తుమ్మె 

దలగుటయందు, సందియముగల చె=సం దేహా ముగలచా (నిస్సంచేహమనుట, కటుచు 

గా దగమలముఅమి6ద వాలునపితు మెదలు గాననిట్లు పర్లి వర్తింపంబడియొె, క కనక =-చూడ (6 

గానే ఎంతవానిక =ఎట్టిగొప్పమనుష్యునిని, లగే (గోనుటక్ త నలోనిమిడిచికొనుట 

నలన్క నెమొగ౦బు=ముఖము, ఆదర్భంబు=అద్దము, అగుటకొ= ఆగుటయంనుు, నంది 

యముకల చ (ఎంతటిధీరు౧డైనను ఫురుషుండ్యానస్త్ర్ట్రీలముఖ సౌందర్యము. జూచినవారికి 

సశ్యు (డగుననుట)) ఇటిగా ను=సూ త్మీమెన నడుమనియొడి, మింటి మెక =అకొళము పె, 

సెజయుటక =(పకౌళశించుటచేత, చన్నులు= స్పనములు చ్యక్రద్వితీయి=జక్క_వదో 

యి బిటకొ=టె్టటయందు సందియముగల బె) (మధ్య(పజేశమాకాళమువ లె శూన్య 

ముగనుండుటవలన నంముశెనుండునది చ| కద్వితయియనియూహింప బడియ్స, పాలు 

సువొర్ల ౧౮౯ =మత్స్యగంధము కెటి ల్యమును పొర్లునటుల ) (పొలుసనన మత్స్య గ౦ంధమున 

క్కు కాటల్యమునకు ను జేరు); చూచుక లికిచూ పలక్ = చూచునటువంటి సాగ సైనద్భస్తుల 

చేతను - సొగసు గాళనయడుట చేతను, మోలు=మిోనములు, కన్ను లెటకా=న్నేతము 

లౌటయంనుు, సందియముగల బె, (తమయందు6 బొలుసుండుటవలన మోనములు గన్ను 

శాటకు సందేహము లేదనుట). పొలసీననే = సుడిసినప్పు ద, తావి= సుగంధము, 

బుగులుకోకొా=గమ్మనలా, తిన్ననిళరీరముు ఆలరుందీ ఆపూ 6దీ(గఅగుటనందియ 

ముగలశా, (పరిముళించునది పూందీంగగాన సుగంధముండుటవలన నదియని యు త్పే 

శీంపబడియె), అనంగకా=అనునట్టు, చెలువొంది = ఒప్ప సురతీ=రతియందు, 

వై యాత్య=(పౌఢ త్వమునకు, నిధులు =స్థానములగ్సు పణ్య యువతులు = (పాయపు 

వేశ్యలు, అప్పట్టణమునక = అమధురయందు, పొలుతురు =ఒప్పుచుందురు, 

తా. సుగమము. 

మ, ప్రతత ప్రాంత విళంగకుంకు ముజటా+ పాళీకురంగీమడా 

సికఫీణా భి కలస్యనంబు లెసంలం + జెన్నారుకర్బూరపుం 

జతతు ల్క_ంటికి నారదత్విమున మిం+చ స్లామినీకామిసం 

తతి కేలా యెడ తవ్వుం గంతుకలహోో నాదంబు లాప్ర్రాలునన్ లీ] 
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టీ. (పఠత, ..లు- పతేతే=ావిస్తార మైనట్టియు, (పాంఠజ=సమిపమున ("కౌంతి ప్ర 

సరించుట చేత ననుట), పిశంగ=పచ్చచెన, కుంకునుజటా సౌాళీ=కుంకుముప్ర రాసులను 

జడల 'సమూహములును, కురంగీమడానీతీవీళా=కస్తూరియనునల్ల వెన వీణోయును, అలి 

కల స్వనంబులు=తు మైదలరుం కార ములను వీశావాదములునుు ఎసకా=కూడో లా, 
— 

వెన్నారు=ఒప్పుచున్నట్టి, కర్నూరపుంజతేతులు==క ప్పరఫురాసుల్కు కం(4కికికా = 

కన్ను లకు, నారదత్వమునక =నారద భావము చేతను, మించకొ = అతళయింపలగా, 

శాౌమినీ కోొమిసంతతికిక౯ కెముకులగు (శ్రీపముషములసమూవహా మునకు, కొగతుకలహోోే 

నాదంబులొ=మన థయుద్దమనియెడి యునాదములు (సురకములనుటు), ఈ పోలునకొ = 
— బాజీ యథ బాజీ 

ఆప్రురమున్క ఏలా=ఏమిటిక్కి ఎడ్యుతెవ్వుక =ఎడంబడూును. 

తా. అఆమధురయ౦దను6 దమసమిపమున6 గర్భూూ రకాౌంతులు (పనం౦ంచుటవ 

అన6 గొంచెము పచ్చనె జడల కాంతీన లెనున్న క్రంకువు రాసులును) స్స్ సల నల "సె గ 
రు రుం 

యున్న కస్తూరి ఎయు అన్య క్త క్షమధుర మైనతు స్వ ముదల. ర్రంకౌరములును గగూడియుండదు( 

బకౌ శించుచున్నట్టి కప్పురవు రాసులు నారద భానముచేతం గ గంటి కగపవ6గా నా 

రదుండు కలహ పియుండు గాన! దద్ధర్మ ముగల కర్పూర పురాసుబుంతల నాకొమును 

అగు య్రీ పరుష లకు మన న థయాద్ధమేల మూనునన6'గా( దాద్భశ కర్చూర స్రరాసుల( 

. జూడంగా6 శా మో(బేరమున ఘోహితు.ై నిత్యము సురత క్రీడల యం దాసక్షులె 

యుండదు రనితాత్సర్యము. 

జే, నిం గిటు త్రిశంకుకతన మా+తంగవాటి 

యయ్యె నిక నుండందగదని + యవని కరిగి 

నట్టినతు త్ర తారాః గ్రృహాలి యన 

గాంతనవరత్న రాసు లం+గళ్ళ య బొలు-దు, §2 

టీ, ఇటు=ఈపకౌరము నింగి=అకసమ్ము (తిళంకకతనడా ౫ (99 ౧కు డు 
_బ్రజేశించుటచేతను, మాతంగ వాటీయయ్యెకా = వెలివాడయాయిను.. ని. “మాతీస్లో 
గజనీచయోాః' అని వె జయంతి. ఇ6కనుండందగ దని = ఇంరమి6ంద నుందంగూడ 

దనుచు, ఆవనికి=ఛూమికి, అరిగినట్టి=| వా లినట్టి నమ్యత=నత్యత్రములు  తొరా = 
అశ్యి న్యాదితరతారలు (గ్రహ=సూర్యాద్మిగహములు, వీనియొక్క) . అలియనణా = 

సమూహ మనునటుల్క కొంత=రన్యుము-లై న ) నవరత్న రానులు అంగళ్ళ్క = సఖ్య 

తా. ఆమధురాపట్టణమందలి యంగళ్లయంసున్న నఐరత్నీరాసులు అక 
మ లట శ 

తము (తళ ంకుచే నా(కొమింప( బడినది గాన (6 జండాలవాటయయ్యు. నండి నుండల 
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గగూడదని యభి_పాయముగలవై భూమికివచ్చియున్న సూర్యాది గవాశ్విన్యాది నక్ష 

(తములును విజ్ఞాతనామములగు జో తులునో యనునటుల వెలుంగుచుండునని తాత్ప 

ర్యము. నక్ష్యతతారలను భేదము రఖభువంళమందు, వ్, 6నక్ష తతా రాగవానంకులాఃి 

అని యున్నది. 

చ. చిరసముపా శ్రి తాన్నితడిం + జెంది నళించునటం చునో కృతా 

ధ్వరతం దదగ్ని మెనునికి + దాన నొకంగము దాంచుచేతనో 

పురధరణీసురుల్ని గమ+ భూ ధరము స్టపయజ్ఞ నీలురా 

హారిధన చేశు లైనవల+హ స్తము సాంపరు వారిధారకు౯. రిల 

టీ, చిరసముపాశితాన్ని _చిర=బహు కౌోలము నుండి, సముపా[క్రిత=ఆ(శయిం 

చియున్న, అగ్ని= వై శ్వానరుండు, తడింబెంది = తేమదాశి, నశించును= చల్లా రును 

అటంచునో==ఆ_పకారమనియో, కృతాభధ్యరతకా _ కృతజచేయలుడిన , అధ్యరతకా 

= జన ముగలవాకౌటచేత, తదగ్ని=ఆయగ్ని, మెకా = చేహమందు, ఉనికిక = 

ఉండుటచేతను దానకొ ౫ దానియందు, ఒకంగము = ఒక్క_వయవమునుు దాంచు 

చేతనో=దాచుటచేతనో, ఫురధరణీసురులు _ ఫుర= పట్టణమందలిి ధరణీసురులు = 

(చావాణులు, నిగమభూధరములు == వే దపర్యతేములు, జపయజ్ఞ శీలురు = జపయజ్ఞ ' 

పరుల, ఆ వారిధనదేశులైనకొ = అయిందకు బేరాదులు వారిచ్చెదనన్నప్పటికిని, 

వారిధారకుక్ =దాగార్గమగునుదకథారకు, పలహ న్హము=దకీణహస్తము చాంపరుజ 

కవా౬ంచెడువారు గారు. 

తా. (చాహణుల దక్షీణవా స్తంబున నగ్ని యుండుట నిగమసిద్ధంబు -గావున 

నాయన్ని దానోదక ముచేత6 జల్లారుననియో, లేక, యెల్దరు సోమయాజులగుట చేందమ 

యందగ్ని యుండునుగాన దానియొ క యంగ మును దా 6చవలయుననియో యాపట్టణమున 

వసీంచుచున్న (బావాణులు డేవేందాదులవంటి వారిదానోకమునెనను (గహింపక 

యుందురన6గా౬ (బతి గవాప రాజ్ఞుఖులై వేదాధ్యయన జపయజ్ఞ పరులగుచు నొప్పు 

చుందు రని తాత్పర్యము. 

చ, ఉరవడిం బోరివై కవచ+ మొల్లరు ముంత్రములందు. దక్క సు 

స్థిరనిజశ క్తి నై దుపది+సేయరు దత్తినం దక్క మంటివై 

పొరల రథీళుం డికమల+బుడ్ధి ఖళోూరికం దక్క వజ్రదోన 

సరిఘవశీకృ తాన్యన ర పాలకు లప్వురి రాకు మాధకుల్ , క! 
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టీ/ ఆప్పురిక్ = ఆమధురయందలి, న జదోగపరిఘవశీకృ తా న్యనర పాలకులు- 

వ్యజ=వ జా యుధతుల్య మెన, దోః=భుజమందలి, - పరిఘ=పరిఘుయను నాయుధవి శేష 

ముచేత, నశీకృ తీ= స్వాధీనులు గా జేయంబడిన అన్య = ఇరు లై న నర పాొలకులుావు 

నుజపతులుగల, రాకుమూరకులం=రాచకొమరులు మంత్రములంసు = జప కౌలంబునే 

నుచ్చరించెడు మహామం[తముల యందు, తక్క _౯ా = తేప్ప, ఉరనడజొం=బలముగా;) 

పోరికై యుద్దము జె యముట కె కవచ మొల్ల రు=కన చముందొడుగ రు) సున్ని స్థిరభుజశ కీ రజా 

నుసి =దృఢమగు, భుజక క్తి కికొ-భాహుబలముచేక ను, ద_గ్తీనంగక | కొజదానకాల 

ముందుందక్క_) వమపదిసేయరు= రెండ దు'చేతులుజోడింపరు, ఖభూరికయక్కృ కా గర 

డీలయంయవినాగా, ని.ఖళూరీఖురళీ సమే” యని గరడీపర్యాయము, అమల బుద్ధి ౯. 

సద్బుద్ధిగలవారు గాన, అధీశు(డు=ఏలుచున్న (పభువు, ఈకఇయ్యకి య, మంటికై -- 

ఎజ్జమంటి కై. _ భూమికిొజక్కు పొరలరుజాపొర్లాణరు, 

తా. మిగుల బలశాలులగు నప్పట్టణమందలీ రాచకొమగుటు కశదమునొడుగక 

య్ యుద్ధము (జే ముదుర నియు, వుం (తజ పానుస్రైనపరులు గాన సుపొననాతొలవముం౦చే 

కవచాదులు పఠింతురనియు, దృ ఢమెననిజశ క్రిగలవారు గాన దానకౌలమున నెదిచ్చు 

నో బదిగానిచ్చునటి జానశీలురనియు, పరులకు బద్దాంజలు లై యుండగ ని ము, సోము 

, జీేయుటయం దతిసమర్థులనియు, విమలమతులు గాన రాజు పిలుపించియి చ్చునటుకు భూ 

ముల నపేకీంపక యు౦దురనియును తాత్పర్యము. 

శా, దంభా వేతవితీర్లితోయములు ర+ థ్యందొ స్ట 83 హట్టస్థిత 

స్తంభంబు ల్పిగురించుచున్న వి యన + నర కని త్యార్జన౯ 

సంభూతం బగుపైండికోటికొకళైు + నాహొటికి నె న్సెచ్చు చ 

య్యంభోదావళిం  గప్పూశేతువులనై CINE చేతి ఫొ ల్చు న్పురిక, రిక్ 

టీ, దంభా ... ములు . దంభ = దంభమువలన్స అఆిపీగ = విడుసంబడీన, 

వితీర్ణి =చానసంబంధులగు తోయములు=ఊదక ములు, రథ్యం దొట్లిావీ గుల ౫౫ గొట్టి 

వాట్ట. - .బుల్ -హాట్ట= అంగ ల్లీ. యందు స్థత= ఉన్నట్టి, _స్పంభంబులు జాకి 0 ఎముటు, చిగు 

రించుచున్న వి=సంజాతే పల్లవ ములగుచున్న వి, అనకొ=అనునటుల, ధర్మ క ని త్యార్జనక్ = 

ధర ్మ=-నుర్మముచేత నే, ఏక=ముఖ్యము గాను, నిత్య =ఎల్ల ప్ప డును, అర్జనకొ=సం న్ా 

దించుటచేత, నంభూతంబగుే పేండిజ=ల భ్యప డినట్లె _దవ్యము యొక్క.) కోట్రకాక మా 

కోటికొక్క_ పడగయై యనుట, నానాంటికిక = దినదిననునకు "హూచ్చుచుకా ఆన్ఫద్ధిం 

బొందుచు, అయ్యంఖో దావళికా=ఆ మేనుపం కిని క స్పుజకప్పు చున్నట్టి, శీతునులక 

బెక్క_ములచేత, వైళ్యకేణి=కోమటులగుం పు, పురిక =సపట్టణమందు, పొల్పుక్జ 

ఒప్టును, 

hut 
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తౌ, ఆపట్టణమందు? దాము పార మార్మిక ముగ నిచ్చుదానజల౦బులు వీభుల 

యందు వొట్టియుండ దానిచేత నంగళ్ల్ కంబములు చిగురించుచున్న వి య నునటుల ధర్మ 

మువదలక యార్జించినదవ్యము కోటికి ( బడ త్తి నానా౭టికి "హా ద్చుచుండ మేఘ 

బృ౦ందముల6 గప్పునట్టి కేక్కెెములచేతం గోమట్లగుంపు లొప్వుచుండు నని తాతృ 

ర్యము. | 

కష అన అం అద్య వ్వా > 
శే, నృపులపదహాల రేఖ ల$ కెల్ల మాభు 

జా గృహలశేఖలే మూల + మనుచు. గోటి 

కొండలుగ ధాన్య రాసులు + పండ ఏట 

సుజన భజ నైక విఖ్యాతి ' శూ ద జాలి. 86 

టీ. నృపుల. -.కెల్లక _ నృప్రుల = భూపతులయొక్క_, పద = పాదముల 

యందలి, హల రేఖల కెల్ల ౯ = హలా కొర రేఖల కెల్లను మాభుజాగహలనేఖలే = 

మాభుజములమో(దనున్న నాలోళ్గ రేఖలే, మూలమనుచుక్ = మొదలనుచు కోటికొం 

డలుగక = కొండలుకోట్లు గాను, థాన్య రా సులు, పండక్షా=ఫలింప6గా (పండించు 

కొనుచు ననుట), వీటక =పట్ర *ఇమునంము సుజన=నత్సురుహషుంయొక్మ్క, భజన = సేవ, 
నూ 

ఏక=ముఖ్య మెను విఖ్యాతీ=కీ రిగా గల, శూదజూ ౨=శూదకులము, సాలుచుకా = 

ఒప్పును. ఈపొలుచు ననుపదము పూర్యపద్యము నుండి యభ్యాహార్యము. 

తా. అప్రురముననున్న కౌ(ప్రులు తాము నాలోలుపట్లి దున్నుటచెత నేగదా 

రాచవారి రాచతణికపుసొగసని యెంచుకిొనుదు దున్ని కొండలుకోటుగ నానావిధ 

ఛాన్యముల C బండించి కొని సత్సురుషులకు నేవంజేయుచు సుఖంబున నుండుదురు. 

చ. ఉమియంగ దన్న నవ్వ నన+నొచ్చెము గాంచినకొన్ని మ్రూంకు లా 

ప్రమదల నప్పగింపు మని + రంజిలుసేంతలు గన్న చెట్లకు 

దమ కళిశ్చృంఖల న్సెనయి + నమ్మక శచుకైం బురంబు. గంతు-సె 

న్యము గొని నా వలి౯ శుకహికాదుల గళివనాళి పొల్పగుకా.లి? 

టీ. పుష్పింప(జేసెడి పది క్రియలు దోహద మనంబడును. అందు-ఊమి య గకొ= 

ఊమియం౭6గాను, తన్న కా౭తీన్న (గాను, నవ్వక =నవ్వంగాను, అనక =పల్మ_రింపలగా 

ను ఒచ్చెము6 గాంచిన=అవమానము(బొందిన, కొన్ని[మాంకులుజకొన్ని వృక్షములు, 

అ పమదలకొ=అయవమానపతిచిన (శ్ర్రీలన్రు ఒప్పగింప్రు మని=కేముకునొప్పింప్రుమని. 

రంజిలు సేంతలుగన్న చెట్టన కొ=తే గిన చేస్టలంగ ల సృశ్నములకు, (తక్కిన దోహదములః 

గల మూ (కులకుననుట్స, తమకుక =లిమకును, అళిళ్ళంఖలక=తు మద అను నంకిలిని 

సః ముల్లు. 

13 
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పెనంచి=తగిలించి) నమ్మక'=అప్పటికిని నమ్ముకముభాలక, కంతుసై న్య ము=మన్మథబల 
ము కొని=తీసి కొనివచ్చి, 'పట్టణంబు=పురమును, చుపైకా=ముట్టడివే సెను. నాకా. 
అనలా, వెలికొ=వెలపటను శుకపికౌదులక=చిలుకలు కోయిలలు మొదలగుపవ్నీ 

జాతుల చేతన్సు కేళలివనాళి=ళ్ళ ౦ గారవనములపం క్రి క పొల్పగుకొ=సుందరమౌాను, ల్ల నో 

“తరుగుల్మలతా దీనా మకా లేకుళ లై ఃక్భతమ్, ప్రసా ఏమ్యుత్చాదక ౦ దన్యం దోహదం 

స్యాత్తు తత్కి_9యా, ఆలిబ్బ్షనాత్కు_రవక స్టీలకో ఫీక్షణకచ, కరస్బ రృేన మాకొన్షో 

ముఖరాగేణ చమ్సక 8. నల్లాపతేః కర్టి కార స్పష్టవారోముఖానిలాళ్, సత్యా ప్రియాళు 

ర్నితరాం నమేరర్ద ని తేనచ.. అని “దోవాదశొన్రమం దున్నది. 

త, దళదోహదములు గలవృతములను తుమ్మెదలు చుట్టుకొని తీరుగుటనలన 
సంకిళ్ళుగాలా. దొలలనీయక మన్మథబలము 6 గవూర్చికొనివచ్చి యుమియుట మొద 

అగు నవమానంబులు చేసీ సిన్మర్ర్ట్రీలను దమకు( బట్టియిమ్మని యవమానపడిన భెట్లు తక్కిన 
చెట్లను ముట్టడి చేసెనో యనునటుల 6 జలుకలు కోయిలలు తొ టుకొన శ్చొంగార ఫు 

తోంటలు ప్రరమానుకిొని సుందరముగా నుండును. 

ఫీ, మదగంధ తారత+మ్యము యామ్యకరికి( ద, 
త్క_రులకుం గనబ'లెం + గటము లొజుసీ 

సురత శ్రామజ మాట. + జూపోపకయబ లం, 

చగామినీమ్భుదుగండ నుర్మ ముడివీ 

పరిమళ వా వాచ్చం+ బ్రా * బాణమిబలెం జించు, 

మృగనాభీచర్నభః ప్రికలు దూటి 

అహితపన్నగభేదు + లనిబల గృహావిటం, 

కపులగలాపుల నొయ్య + గజులు నిమిరి 

శే, ఏీటిసామగి.గనుంగొన + వేగపడక 
నడవ. దనదేక్కుపువ్చదం+తద్విపంబు 
నెశ్ళెనో యన జడగతి + నెపుడు? బొలయు 
నందు. జందన ళిఖరిముం* డానిలుండు. తరి 

టీ. మద,..ము - మద = మదముయొక్క, గంధ=వాసనయొక్కా, తాగత 
మ్యము = ఎక్కు_వతక్కు_వ, యామ్యకరిక్షిక్షా _ యామ్య = యమదిక్సంబంధిమైన, 

కరికి = వామనమనుగజమునకు ను; తత్మ_రు లకక = అపట్టణఫు మేను 6గులకును, కన 
బలెక = చూచుటకొజకుబ లె, కటములు = గ ౦డస్థలములను, దిజుసి ౫ జాచికొని, 
సురత్మళమజము-సురత్ = రతియందలి, (శ్రమ ఆ బడలిక 'చేతేను, జము = పుట్టనది, 

, 
Sol కలు! 

. re i 
1 క న స సట, 
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జెటకా = వఏనందువలన్స చూపోపకయెబలెకా = చూడలేకవలె, కొమినీ.. .ము- 

కామినీ = (క్ర్రీలయొక్క_) మృదు=లేంత లైన, గండజ చెక్కి. ళ్ళయందల్కి ఘు ర్భ్వము= 
చెమటను ఉఊడిపి=పోంగొట్టి పరి... సక్ -పరిమళ=-సు గంధమును, వాహ జవహిం చె 

డ్రీఇచ్చక = కెంత, చేత్స పొణమోబ లెక =పాణమిచ్చుటకొఅకుబ లెచించు, + అం 

చించు=చినింగినట్లి మృగఎకురంగములయొక్మ. , నాభి=బాొడ్డుయొ క్క, చర్మభ స్రీ 

కలం=-చర్మపుందిత్తులను దూటి= [పే శించి, అహిత.. , లె_.అహిత=తనకుళ తువు లెన్క 

పన్నగ=జ పాములను, 'భేదులనిబ లె= భేదించెడురవియన్న ట్టుస లె, గృహ...లకా 

గృ హజ=గ్భృహమందల్సి విటంక=కొణిగలమో ౧దనున్న, కలా పులకాజ= నెమళ్ళు ను, 

ఒయ్యక =తిన్న గా గటులు=ెఅక్క_ లను నిమిరి=తొడని, వీటిసామ్మగి౯-వీటి= 
ఫురముయొక్క_) సామ్మ[క్ =పరిపూర్మతనుు కనుంగొనక = చూచుటకొఅక్కు వేగ 
పడకజత్వరపడక్క నడవక =సంచరింప లా, తనదిక్కు_= వాయ వ్య ఫుదిక్కు_ననున్న్ర 

ఫుష్పదంతద్విప౦బు= పుస్పదంతమను నేనుంగు న్వు ఎక్మె_నోయనక్ = ఆరోహణము. 

జేసెనోయనునటుల, జడగతిక=మం దగ మనముచేత్ ను, ఎప్పుడుక =నిత్యేమున్కు చంద 

= = .డు_చందన శిఖరి= చందన పర్వతమందలి, మందానిలుండు=తిన్న ని 'గా లి, అందుక 

=అప్రురమునందు పొలయుకొ =పనినరును, 

తా.యమునిదిక్కు_నందలి యేను 6(గనకు 6 బురగజంబులకు ను మదగంధ తారతే 

మ్యుము6 జూతే మనునటు లయ్యేనులగుల గండస్టల ముల నొజుిసీ యందున్న పరిమళం 

బులం (గహించి రతి శ్రమవలన (బుట్టిన చెమట నార్చునట్లు శ్ర్రీలచెక్కి.ళ్ళం (బసరించి 

తద్గంధముల సంగ హించి కిని చించినబొడ్డుగ లిగిపడియున్న క స్తూరీమృ గములకుం (బాణ 

ముల గల్సించుడదానివలె వాని బొడ్డుచర్మపుందిత్తులలో జొచ్చి యాసుగంధమును దీసి 

కొని గృహములయందున్న "నెమళ్లు దమకు శ|తువులగు పాముల భకీంచునవియని యా 

పత చేత దువ్వెనోయనునటుల వానెజక్కా_ల నిమిరి పట్టణపు సక లసమృద్ధి. జూడని చ్చ 

గలదె వేగిర పడక మెల్టంగా6 దనదిక్కుననున్న పుష్పదంత మను గ జము నెక్కి సంచరిం 

చుచున్నదో యనునటుల నాపట్ట+మంవు మందమారుతేము గమ్మున వాసించుచు విసరు 

చుండును. 

నీ, ద్వ్పిద్వయోపా యధీవిద్వద్వతంసంబు, 

పాడ్గుణ్యచాతురీ*చ, కృన ర్తి 

కడా చలీకృత ౪ శ్రిఖండగిరి రాజు 

కనకా ద్రిముద్రణ + గ్రంథకర్త 
యందూనిబ ద్ధాబ్బ బృంద వేదండాళి, 

వననిధి స్తంభనా+ధునిక రఘువు 
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తామ్రపర్ట కమల పా థజకేళిహంసంబు, 

లం కేశ మై త్తీ వీ+యంకరుండు 

తే. స్వ స్తికృద్య్వా స్తవస్తుత్య+గ_స్తిమఘవ 
. మకుట మోట నళతకోటి+మం త్రభృత్య 
భూతభూ తా త్త శాంభపీఃభూమికుండు 
దత్పురం బేలు. 'బాండ్యమ*త్స్య్య ధ్వజుండు. 89 

టీ. ద్విద్వ...బు- ద్విద్భయ=నాలు-గెన, ఉ పొయ = సామదాననేదదండ 
ము లనియెడి యు పొయములయొక్క_, ని, “సామ దానే భేద దణ్జా విశ్యు పాయా 
చతుష్టయ) మని యము (డు. ధీజాబుద్ధియందు, విద్వద్యతంసంబు=పండికశేష్టు(డు, 
పాడ్లు,..ర్థి- సాడ్డుణ్య=సంధి విగ్రహా యాన ఆనన డెషథభొవ సమాశయము అని 
యెడ పడ్డ్గుణములయొక్క_), చాతుర్య = నిపుణతేయందు చక్రి నర్ది = సారము 
డు, ని. “సస్థిర్నా విగహో యాన మౌననం దై ప్రధ మా(్రోయః, పడ్గుణాఃి అని 

యమరు (డు, వ్యా. పడుణా ఏవ పాడ్డుణ్య” మని చాతుర్భర్ల్యం-తే లే క్య నున్నట్లు 

స్వార్థమందు ప్యబ్బ్యత్యయము. (కడా... జు- క్రీ డాచలీక్ళత=విలా సార్గమైన పర్యతము 
గాం జేయయబడిన, (శఖండగిరి రాజు =మలయపర్వతముగలవాండు, కనకొౌ...లర్త - కొన 
"కాది = మేరుపర్వతమును ముద్రణ = ముదించుటయంము, (గ్రంథకర్త ఆ తేన 
గెలుపు లిఖించినవాండు, శ్లో, “ఉదీ-ీం దిళ మాకమ్య పౌాణ్జ్యః పరమధార్మికః, 
(పాష్య మేర గిరిం తస్కికా లిలేఖ బిరుదాకొ న్వశాకా” అని హాలా స్యమందు నతని 

గాలు పులు మేరుపర్యతేమున వాసీనకథ వర్తి ౦ప (బడి యున్న ది. ఆందుూా. . .భీ-ఆందూు 

శృంఖలల చేతను, నిబద్ధ=బంధింపయబడిన, అబ్బబ్బ౦ద = మేఘునమావామువంటీ, వేదం 
డాళి=గ జసమాజముగల వాడును, వన,..వువననిధి=సము దము యొక్క, _స్తంభినజ 

కట్టుటయందు అధునిక రఘువు= నూతేనరాఘునుడ్కు “అధునాభవః అధునికః* అని 

కాౌలవాచకముమో (ద ఠక్ (ప్రత్యయము. “ఏతర్షి సం పతీదానీ మధునా యనియమరు( 
డు. తామ. ..బు-తాామపర్షి ాతౌమపర్లి యనునదియొక్క_ అమల = నిర్మలమగు, 
పాధః=జాదకమందలి, శేళి= కీడించుటకు, హంసంబు= హంస సాయుడు, లంశీ... 
డు-లంకేళ =విఫీషణునితో, మెత్తీ)= చెలిమియందు, (దీయంకి రుండు= ఇష్టము (జేయు 

ముగల్క అగస్పి=అగ స్త్యుండుగలవాండును, “వస్తునషయంచా నవీ”, “వా స్తవీస్తుతిర్య స్య 
వాస్తవస్తుతిః' అని వ్యుర్చ త్తి. (ఆగ _స్ష్యళి బ్బ్వమున క గ స్తీళబ్దమునుంగలదు.)నుఖువ. . .డు... 
మఘవజ దే వేర్యదునియొక్క_, మకుటజకీరీట మును, మోటనజ మొట్టునట్టి శతేకోటీ= 
నూటుకోట్లు లెక్క_గల్క మం్మతే = మర త్రశ క్రిచేతను, , భృత్యభూ లే= కింక రులయిన, 

వాడు, స్వ సీ... స్తీ-స్వ ప్రీకృత్ =ఆశీర్యదించెడి, వాసన నత్య మైన స్తుతి= పో త 
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భూత=భూతములుగలిగి అఆ త్త=ఫొందయుడిన శాంభవీ=రుదసంబంధియగు, భూమి 

కుండు= వే పాంతరముగలవా6ండునునైన, పాండ్య మళ్ళ భధ్వజాండు = మత్స ్ యధ్వ జుం 

డనుపా ండ్య దేశ ఫురాజు, తత్చురంబు=ఆమధు రాపట్టణమును, ఏలుక =పరిపాలించును, 

తా, పాండ్య దేశము నె లెడి మత్చ్య్యధ్వ జు. డనురాజు మేరుపర్వతమందు6 దన 

గాలుప్రుకథలను (వాసినవా(డై వాసనుని నెత్తి మొట్టినవా (డై నూణు కోట్ల సంఖ్యలుగ లి 

గియున్న భూతములను మం్యతళ క్రిచె వశపఅుచుకొనుటవలన నవి తన్ను సేవింపుచుండ 

శెండవరు[దునివలె నుండువాండై సామాద్యుపాయములయందు స సంధి వ్మిగహాది 

పొడ్డుణ్య వి చారణయందును న నలికుళలుడై విలాసకెలంబులయం౦ను మల యపర్వతీమున 

చే విహారించుచు నసం ఖ్యాతంబులగు సేషంగులుగ వాల సము(దబ౦ధనము( వేసిన 

వాడ శుద్దాదకములుగల తౌ మపర్లి యందు గీడించువా(డె విఫీషణునితో ౬ జెలి 

మి6జేసి యతేనికిప్ట్రముల దీర్చు వాడై నిత్య మగస్థ్యాశీర్వాదము ౧ బొందుచు నాపట్టణ 
లు యా ఆని రు 

మును బాలించుచుండును. 

ఉ. ఇందుకులావతంస మతం + జేతజి నేతరిగాం డరిం బ్రజి 

ల్క_ం౦ద గొనం డొరుం డొరుత+ల న్వినివించిన మాట డెందముం 

జెంద ముదంబు దక్కి. చెడఉ జేయ. డారు నిన తాస్యుండ" నుతిం 

పం దను. బందనుం గొజుంత+వల్క--డు భూరత దానమిచ్చియున్. 

టీ. ఇందుకులావతంసము = చందవంశభూప ణుండగు, ఆతే(డు=అమతే ష్య 

ధ్యజుండనురాజు, ఏత టీకా =ఎప్ప టికిని, ఏకరిగాండు= నీకితప్పువా (డు గా ఓడు, అరి౯= 

పన్నును (పజలుజ=మనుష్యులు, కోందకొ=నలుగునట్లుగ, కిెనండు= గహీంపండు, 

ఒరుండు= పరుడు, ఒరుతేలకా=మటియొక నిమోి(ద, వినిపించిన =విన్న వించిన, మాట= 

కొొండోసపుమాట, డెందముకొ=హాదయమును, చెందకా = పొంద6లగా, ముదంబు 

దక్కి సంత సమువిడిచి ఒరుకొ=పరుని, చెడ (జేయ (డు=చెబుప(డు, తేనుకా=తేన్ను 

నుతింపక=[పజలుసో తముంజేయ6గా, వినశాస్యు(ణౌకఆముఖమువంచువా (డౌను = 

అనంగా నీరాజు ధీరోదాత్తనాయకుండు గనుక్క న్లో, “కౌర్య(గ్రీపవణ భశంనీషున 

మద్భూ)ర్లజ్జ తే పందిష అని ప్రతాపరుదీయమందలి ధీరో దాత్తోదాహరణమును, 
శ్లో. “మహతాం కుజ్ణురా ణాఖ్వా పురఃసో (త్రం నహి పీయి మని మత్స క భావక భనమున 

నుండు రీతిగా నాత్మ్మిపళంసయందు నిష్టములేనివాండనుట. సూరతి,,.యుకా ఎ 

కూరతక =కౌర్యముచే మెత్త, చానమిచ్చియుక =చానమొసంగియును, పందజె సోమరి 

యగువానినిి కొల (తవల్క__డు=తేక్కు_పమాట సెప్పండు, 

తా, ఆఫురముసేలెడి మత్స ధ్వుజాయడను రాజూ (పజల నొప్పించి పన్ను దీయక , 

కొండెపుమా టలు విని జనుల బాధ పెట్టక, తన్ను ప్రజలు స్తోత్రము. చేసినను బ్బక 
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పరా క్రమము చేత గర్వపడి పందల6 దక్కు.వమాటలాడక, చం్యద్రనంళమునకు భూష 

ణ్యాయుండై సుగుణములచే నొప్పుచు నెప్పటికిని నీపతప్పక యుండెను. 

సీ. పాటీరగిరివన వాటిం గీడించియు, 
నహిభయం బెజు6గ6 డఈవంతీయెన 

నత్యంతమితభావ 4 నవికళ్టేనుం డయ్యు, 

బళులం గరడమున + భంగపబుచు( 

బ్రితిం దా. డాన్రుహార్షైక నాథు. డయ్యును, 

సద్లో ష్ట్చే ననరీ జనత మెలలస 

మహానీయనుహిమం౭ చా 4 మధు రాస్పదుం డయ్యు, 

లావణ్య కలన ను+ల్లాస ముందు | 

చే, విషధిల హరిభిదోత్సతః త్స షతజటిల 

వలదురు కృమతిమినరఃవాలపతన 

తులితపరబలక రిశిరస్థ ఎలసముళ్లే 
ఫి 

బహుళముక్రావిముకాసి! పాతు డతండు. 41 

టీ. పాటీ...టికా-పొటీర గిరిజమల యపర్వ్యతమం దలి, ననవాటీకొ=ననవీగని, 
(క్రీడించియుక = కీడవల్బు చును, అవంతయైనక్ =అవగింజంతరయైన అహి భయంబు= 
నర్చ భయంబును, ఎలు గడు ((శీచంద నాదులయందు సర్ప ములున్నను తద్భయం జె 

బ్రిఖుంగ (డని విరోధముగలుగ 6౫ నిత్యము (క్రీడాపరుండైయున్నను స్వపత్మీ భయం "బె 

అంగ డని పరిహారము. ని. “మహిభుజామహి భయంన్యపత్నపభవంభయ? మని యమ 
రుడు. ఆత్యం...సకా_అత్యంతే=మి క్కీ_ లియు, మిత భాష కొ= అల్ప భాస, చేత, అవి 

కత్ధనుండయ్యుక = (పల్ల దములాడనివాంచయ్యును గరడమునకా = పరహానము చేత, 

పరులక్ = అన్యులను) భంగ పటుచుక=ఆనమానపటుచును, (అల్బ భాషి కిం జం భు 

మని విరోధముగల్లగం గేరవదేశమునంద లిక తువ్రల భంగపటుచునని పరిహారము. “కీర 

డమనుచోట ళడల కభేదము _*విషయానంతరో రాజూ” శ తువనురీతినిం శీర “జీళప్చ 
రా జితనికి శత్రువు). ప్రతిక =(సేమ చేతను, తౌ మపర్టి కికాజ తా్యమపర్లియను నాండ 

_ మేనుంగునకు, నాథుండయ్యును=_పభువయ్యును, సద్లోస్టి చేక = సత్సవావానము చేత, 
అనంజనతక=( అం జనోనభనతీ త్యనంజనః-త స్య భావ:-అనంజన తా) ఆనువ్యుత్సే త్తి చేత 

ను ఆంజనమను దిగ్దజముగాక్క మెలంగుకా. (తా్యమపర్షియను. పేరుగల దిక్క_రిణికిః 
'బెనిమిటియై యుండియు అంజన మనుదిగ్గ జ మెట్టుగాక పోయెనని విరోధము జనింప(€ 

జ్ ళా ఇడ . సా 4 శో "గా - తకౌ(మపర్థి యను ఒర బాండ్య దెళ మందు (బ నిద్ధినొందిన నదికి _బభువై సద్లోష్టి 
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చేత అపగతం అంజనం పాపం యస్య సః తస్యభావ అనంజనత యనువ్యుత్చ త్తిచేత 

పొపరహి తుండు గా నుంజేనని పరిహారము. నువహా...మకొ _ మహనీయ = ఒప్పుచు 

న్నట్టి) మహిమక = సామర్థ్యము చేతను, తాకా=తానుు మధురా స్పదుండయ్యు నుజు 

తియ్య 6దనమునకు స్థానము గానుండి యును, లావణ్యకలనక =లవణఫావ సంగతి చేతను, 

ఉఊల్లాన మొందును. మధురా స్పనుండై నవాండు లనణభావనంగతిచేత చెట్టుల్లానమొం 

దునని విరోధము పుట్ట గా మధు రాపట్టణమంచుండి అవయపకౌంతి విశేష సా ప్లీచేత 

నుల్లాస మొ౦దుననిపరిహారము. శ్లో, “ముకైఫ లేవు తా రళ్యంమనోజ్జ ందృశ్య లేయథా) 

తద్వర్ధా_తేషులోకానాం లావణ్యంద్భ ళ్య తేబుధై 9 అని లానణ్యలతృీణము. నీస 

పాదము నాలంగింటను విరో థా భాసాలంకారము శ్లో. ఆ ఖాన ల్వేవిరోధన్య విళోధా 

భాస ఇష్య'తేయని అతణము.విపధి. . .డు-విప ధి=సముదముయొక్క_, లహరి=(ప్రవా 

హముయొక్క._, భిదా= బేదించుట చేత, ఉత్పతత్ =ఎగురుచున్న, పృపలే=బిందున్రుల 

యంమ,జటిల==ముపీ (రి గా,వలత్ =చుటుకొనియున్న టియు, ఉరు=వి సారమగు, (కమ= 
) లీ ) ఉట తల ఫ్ర న 0 

సంచారముగల, తిమి=పెద్దచేంపయొక్క_), వర =కేర్థ్రమెన, వాల=తో యొక్క, 

పతీన=పతనముతో డను, తు లిక=తుల్య మెన్క పరబల=శ తుబలములయందలి, కరి=ా 

ఏను 6(గగులయొక్కా_, శిరస్థ ల=కుంభస్థల ములవలన, _ సమ్ముత్ధ= ఎగిరినట్టి, ముకై=ముత్య 

ములయందు అవిము క్ల= విడువ(బడని, అసి=ఖడ్లయుయొక్క-, పొాతుండు=పతీనము 

గలవాడు, అతండు=ఆమక్ళ స్రధ్వుదొ6 డనురాబా. 

తా, పరబలము సమ్ముదమునలె నేనుంగుల కుంభస్థలములు కరుళ్లవలె ముత్య 

ములు జలబిందునులన లె ఖడ్డము తిమివాలమువలె నుండె నని యంతటను ఉపమాలం౦ 

“కారము, 

వాం దాన త్యాగపత త్రమె తొలుపత+ త్రం బంబుధార నడా 

నానం దత్సితకీ ర్థివాంసి చను మిం+టం గ్రొత్తనానేల నా 

నానీ రార్డ )పతత్రయయ్యు వడి మిం+టం బాలు తజ్ఞాతి కే 

లా నిల్చు వ్లతి యన్యప త్రి గతిం బతక ప్రచెశళాప్లుతి౯, 42 

టీ. దానత్యాగపక శ్రే మై= దానమన నుదకథా రాపూర్యకి ముగ నిచ్చునది త్యా 

గమన నడుగ నుదకన్పర్శ'లేక యిచ్చునది పతతమె=దాన త్యాగములు రండును 

ఇండుఅక్క_లు గా గలదై, తత్సిత.. .సీ-తత్ =ఆ రాజుయొక్క, సీత= తెల్లనెన, కీ_రి 

=యశ మనియెడీ, హూంసీ=పెంటిహం౧న తొలుపతతంబు=మొదటి అక్క) “పతితం 

బతనూరు వా మ్మునియనురుండు. అంబుథణారకొ=ఊదకథార చేత, సదా= ఎల్ల ప్పృడుునా 

నక నానం గా, మింటక=థఅక సముంను, చనుకొ=పోనును, (కొ త్తనా నేలజూఇది కొ త్త 

యన'నేటికి నానా + +=. యయు్యుక =, నానా జా సకలమయిన, నీర = ఉదకముల 
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చేతను, ఆర్ష్ర=తడుపంబడిన, పత్మత్రయయు్య్య£౯= అక్క_లుగలటైనను, నడికొ= 
వేగము చేతను, మింటకొ = అఆకెళమందు, పాటు =తీరుగున్వ భానముగల, తజ్జా తీకికొ= 
అహాంసజాతీకి, అన్య ప త్త్రీగతికా=ఇతరపక్షీవ లె, పతక పదేశా స్థతికా..ష క్ర=ాె 
కలయొక్క, ఏక పదేశ=ఒక[ పక్కా) అవ్చుతికా=త డియుట చేతేను గశి=గి మనము, 
ఏలా=ఏమిటికి, నిల్పుకా=విరమించును, 

తా. అనంగా రెండు అక్క_లుదడిసీనను వాంనగనమనమున శవిరోధమనియు. 
దదితరజూతిపతులయిన యుడ నార్ద్రమగు "అక్కలతో నె౫ నీపోనంజూల వనియు 

నారాజుయొక్క_ కీర్తి దానత్యాగము లనుటిక్క_లుగల హంనీస్వరూపమె తడిసిన 
మొదటిెజక్క_తో నే యాకౌళమునందును వ్యాపించి నం-చరించుచున్నది. 

నీ, శుకకదంబము గొలు+నులవే నిబద్దమై, 
వారాంగనాగార* కారం బడల 

గిరికానికాయంబు 4+ లరిళూన్య బహు పుర, 
హర్మ ్ రనాటికలం 'జెం+డాడు చుండ 

(గందుగా నితశేత+రంబు రాయిడి సేయు, 

రాజులు దననూపూరమున నొదుగ 

నెగడు ననావృష్టి +నిజబ లేభస్పర్థి , 

సమదాన్యకరటి గం+డముల.6 జర 

శే, చాన వేళల నతివృష్షి, + తనదు వాన 
ర 0 

గత ముగాలం టబ కొపాగ్ని6 4 గా గిబోవు 

కంటకులయందు శలభత+గలయనడంగ 

నేలు నాపాండ్యుండు మహి ని+రీతిగాయగ 48 
ట్ర్, శుక కదం౦ంబము=చిలుకలగుంపు, గొలు సుల చేకా=శ్ళ ౦ఖలల చేత ను, నిబద్ధ మై 

=కట్టంబడిన-దై, వారా. ..రక్'-వారాంగనాజ వేశ్యా్ర్రీలయొక్క_, అగాగజగ్భ వా 
ములనియెడు, కారకా=చెజసాలయందు, పడగకా=[పవేశింపయగా, గిరికొనికౌయం 
బులు=చి బ్లలుకలగుంస్రులు, అరి...లక-అరి = శ తురాజుపరుగిడినందును భూన్య== 

పొడుపడియున్న, బహు ప్రుర=అ నేకపట్టణములయంద లి, హూర్మ్య్య వాటికలకొ == మేడల 
సరుసలయందు, చెండాడుచుండక= గంతులు వే యుచుండంా, (కందుగాకొజసం౦ద 
డి గృాఇత రేతరంబు=తమలో (దాము రాయిడి=జగడము, చేయు=ఒనరించునట్లి, రా 
జులు= పుడమి అండ్డు, తేన=తనయొ క్క, నూపురమునకఎపాదకటకమంచే, ఒదు 
గక =ఆఅణ(గియుండంగా-పాదా_కాంతు తై తను గొలుచు చుండగా ననుట్క నిగ 
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డు=మిక్కు_ట మెను అనావృష్టి=వర్ష ములేకపోన్సట, నిజ=స్వకీయ మైన, బల= సేనల 
యందలి, ఇభ=ఏనుంగులతోడను, న న్పర్థి=కలహించిను సమద =మదముతో (గాడిన, 
ఆన్యకర టి= =ఇకేర గజములయొ క్క, గండములకా=చెకి,. శయందు, చేరకొ=[పవేశిం 
పంగా, అతిన్భ ప్టి = అ తివర్భ ము, దాన వేళలకొ=దానము (జేయు నమయములను, తేనదు= 
కనయొక్క-, హ_స్తగతేము గా గహ స్హమునం (బ వేశింప, కలభతే=శలభదోపము, 

మాడిపోవ్ట మన్న) భా? న యందు, కలయక =క లియున 
టులు అగయగకా'= = అణ (పో ల్లో | i ee అహాండ్యరాలు మహిన్ =భూ 

మిని, నిరీశ గా గన్ =ఈతి ప ట్య bx క =పాలించును. 

రం ధ్ర రృలభా శృుకౌఒఅత్యానన్నాళ్చ 
రాజాన వ జేతా ఈతయస ఏ తాలి అనునట్టి పజ్చాషలను స్వరాష్ట్రమున లేకుండు 

న్ని — ౭ 7 లు 

నట్టు నితర స్థల ముల నిల్చి యాపాండ్యభూపతి రాజ్యపరి పాలనము. జేసెను. 

తా, శ్లో, “అతివృష్టి రనా పష క్ 

వ, అమ్మహీవల్ల భుం డివ్విధంబున సా మూ,జ్యవై భవంబు లనుభవించు 

చుండ గొంతకాలంబున. వ సే 44 

టీ. ఆమహీనల్లభుండు=అభూ పాలుండు, ఇవ్విధంబునకా= ఈరీతిన్సి సామా 

జ్యవై భవంబులుజ సామాజ్య సుఖంబులను, ఆను భవించుచుండకా, కొంత కౌల ౦బున= 

కొన్నిదినంబులకు, నం, fly 2] 

తా. సుగమము, క్ట 

కే, పాటలవసుంధరారుహోఃభాగ భేయ నా 

వమూతతమరీచికాంబువ! గ్రాగమంబు 

ధరణి. బొడసూ'సపె నంత మ్య y/) OTe 

ముదుటుతో శాల్మలీ ఫలఃవిద శనంబు. 

టీ, అంతా = అంతలో, పాటల =, థయము _ పాటలవసుంధరారువా = 

పొాదిరిె ట్లకు, భాగభీయము=భాగ్యరూప మైనట్టి ము, ఆకత. . .వగ్గాగమంబు - అక 

త==విస్తారముగు, మరీచికొ=వండమానులనియెడి, ని, “ము మృ గలతృష్టా "మకీచికా” యని 

యమరుండు. అంబు=డాద క మునకు, వర్దానమంబు జ వచ్చాక కౌల మెనట్టియు , శాల వీ 

'ఫ్రలవిదళనంబు - శాల అ లీ=బూరుగ వెట్టయేక్క_, స్రల=భరిములను, విష
 ళనంబు_పగ 

అంగొట్టునట్లి, నిచాఘసమయముజ గీప ర్త రువ్రు, ఉదుటుతోక= ఉద్ధతితోడ, ధరణికొ= 

భూమియందు పొడనూ పెక=ాకన$భ డెను. 

14 ః 
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లౌ, పాడిరిచెటను బుష్పింపంజే ముచు నెండమావుల€ గలుగ జేయుచును 

ప వేగ ౨: TEE బూరుగ కాయల6 బగలగొట్టునట్టి (గీష్మర్తువు, ఉద్ధతిచేత భూమియందు. గనిపించెను. 

నీ, నిర్భర ప్రబల మే ణిక లీంకం జబ్రాలం 

బేరినప్రాణి పెన్నీటలెగయ 

నెటుకులు పడియనీ+రివ్రుర గువ్వలంబట్టం 

బోయునీ రాడాడం+ బొలమునెజసె 

సురగాలీద వద గ+తరుపర్శ తతి రేపం 

బాన్రరాలని డేోపదుపు దూజె 
నిద్రిత ద్రుబ్భూయ + నిలువక జరుగ వెం, 

బడిగ నధ్వగపం క్లి 4 సొడలునెప్పై 

తే శే త్రపాలున కుదికిన+-చీర లాటు 

నాకి శేనులగములయ్యె + సకలదిశలు 

' 'దెలుపులుగం దోణచె నెండమాఃన్రుబ బయళ్లు 
గంటె నివ యెండనన దిజఃఖములు రాంటె, 46 

టీ. నిర్ల ర|పబలజేణికలు - నిర్గ ర=సెలయేళ్లయొక్క_, |(సపల-ా విస్తార మెన, 0p 0 య వ యం 
వేణికలు=[పవాహాములు ఇంకకొ=ఇనికిపోయగా, చటాలకొంచట్టుజాలయంగు, జ 
రిన=పేము కొన్న ట్టి, (పాంచి, సెన్న్బీ(ట లెగయకా = పెద్దనీంటిక తె గయ గా, ఎడి 
కులు... ఎటుకువాం[డు, పడియ=పడియలయందలి, నీరు=ఈదకముు ఇన్రరకొ=ఇగిరి 
పోలా, గువ్వల లుట్టక=పిట్టల ంబట్టుటక, పోయు=పోయుచున్న , నీరుజఉాద కము, 
ఆడాడకా=అక్క_డక్క_ డృఫొలమునక = భూమియందు, నెల సెక --వ్యాపీంచెను, సు 
రగాలి=సుడిగాడ్సు, దవదగ్గతరుపర్లతతికా _ దవ=కెరుచిచ్చు చేత, దగ=కౌలినటి, థి ౯ 4) ల తేరు[ మాయకులయొక్క, పర్హతేలికా=అకులగుంపులను, రేంపకొ=ాఎగుర గొటంగా, 
పొవురాలని=కపోతములనుకొని, దేంగ పమపు=క్యేనసమా వాము, దూెటికా= అడ్డ 
ముగదూరెను, నిది, .,యక-నిదిత= తామునిమర (బోయిన, (దు==స్ఫ క్ష ములయొక్క, 
భాయ=నీడ్క నిలువక=నిలిచి ముండక, జరుగక = ఆవలంబో6గా, వెంబడీగకొ-- పంట 
స అధ్య గపం క్తి_అధ్యగ= పొంథులయొ క్క_ , పం క్షి=సమూపహము, పొడలు'వెకైకా= 
ఫొర్దదండములు పెట్టెను, సకలదిశలు=అన్ని దిక్కో.లును, శే త్రపాలునకుకొ='ే రవ 
నకు “త్వం భెరవినమాగమ్యు పుణ్య కె తాణి పొలయ, తేకపొల ఇతి శీనుకొ సహ 
లో'శేషువి।, శుతి S ర్త షువి శుతియని స్మా_౧దముననున్న ది గనుక శే తపాలు( డన6గా “భరవు(డు, 
థదికిన= ధథాతము (జేనీన్క, చీరల్గుజాన్యన్త్ర ములు, ఆజు= అఅంగట్టినట్టి, బాకి రేవ్రభగ ము 
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ల్యయె =బాకి రేవులాయెను, ఎండమావులకొ=ఎండమావుల చేను, బయళ్లు=బహీన ప 

జేశములు తెలుపుగందోంచెకా = తెలుపు'లె తోచెను, ఎండకా= ఎండచేకను, ఇవి 

ఈది జుఖములు, కందెకా=ఐాడెను. అనకొ=లఅనలా, దిజృుఖిములం=దిక్కు_ ల మొగ ము 

లు, రా౭జెక =ధభూమితములయ్యె ను. 

తా, గ శ్రమను (పనేశింపలా నే 'సెలరుజుల| పవాహూము లింకెను గాన6 జటా 

తియందు6 జేరియున్న _పొంచిపెన్నీంట లెగసెను. ఎణుకునాం[ డు పిట్లల యటటుటకు€ 
అ ఈ 

బోనగా6 బడీయలయందు నీ కింకియున్న ౦దున వారిచేత బోయంబడేన యుదకము 

పొలములయ౦నదు గనుపీంచును, సుడిగాడ్చు రెండుటాకు తెగురునటుల వీంణచుచుండ 

డేగలు చూచి యవి పావురము అని యెదురుదూజంచుండు ను. (త్రోవనడుచు వారు వేండి 

మి చేత పృత్నముల కింద బరుండి ని దించుచుండ నావృతృములనీడ పొద్దుతో గూడ 

జరుగునపుడు వెంట నే పొర్గాడుదురు. నలుదిక్కుల నెండమావులు వ్యాపించియుండ 

నవి భైరవుండు దిగంబరుండుగ నుక నతని కుదికి యార వేయించిన చీరలో యనునటుల( 

'జెల్లనై యుండును. 

చ. సరియగు నిటి వెటలను + సర్వము నం చటమిోా(దిస్ఫష్థి 3 
రు ల 6౧... 

నొరధిప దిజరుజ్జలిత+చండత రాతీపవహ్ని నాజింగా! 

గరువు లజుండు వినిపయి + గన్పై నన౯ గనుపక్తై వెచ్చల 

న్లరి కిరికాసరాంగముల + గవ్చిన జొంపులు నంటి యాజఅలక 47 

టీ. 'వెచ్చలక్ = ఉడుకులచేతన్యు కరికిరి,..ములజా - కొరి = ఏనుంగుల 

యుక్క...యు, కీరి=:వరాసములయొక్క..యా, కౌ సర=ఎను బోతులయొక్క_, ని, “వాహ 

ద్భపతా,_నర 'సెరి'భౌియని యమరము. అంగములక్షా=టబేహ ములను, కప్పినజోం౦ఫులు 

=ఆచ్చ్బాదించినపంక బులు, అంటి= పేరుకొని, అజలయగళ€ళొ=ఎంనలగా, ఇట్టి వెట్ట్లలను=, 

ఇట్టివే సవియం: ను సర్వముకొ= నకల మును, సరియగుక్ =నస్టమగున్కూ అంచుక=అను 

కొని, అటమో దిన సికె భావిసృ జన క్రై, అజాండు = (బహ, శారధిప = సమద 

ముల కధిపతియగునరుణునియొక్క_ , దిక్ దిశ యెనప డమటిదిక్కు_ యొక్క) మరుత్ = 

వాయున్ర చేతను, జ్వలితజపజల్వింపంజేయ బడిన, చండతేర = మిక్కి లి ప్రచండమైన 

ఆశపవహ్నీ జా -=అశపమనునగ్ని చేతను, అజు(గకా = ఎండునబుల, వీనిపె౯=ఈకౌస 
రానుల-సె కరువులుణమాసనలు, కి ్టైననక్ ఆక్ ట్రేనోయనునటుల, కనుపశక్ట్రైక=కౌన 

సను, 

తొ. వేండిమి చేత 'శేనుంగులు సరావాములు ఎనుబోతులు వీనిచేహములయం౦దు 

'బెరుకొనియున్న బురద అెండంగా నిట్టి వేసవి ముందుల గాసర*దులు నష్ట మగునని మెస్ఫు 
వా ణు నాక 
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ప్ై చిచ్చునంటి పడమటిగాడ్పున నాజుదుండం జతుర్ముఖుండు వీనిడు కరువులు గై 

నో యనునటుల ౬ గనుపడుచుండును , 

మ, దవధూ మంపుందమంబులో. దమరసః+ (ద్రవ్యంబు. బం కేజబొం 

ధవభాను[పతతు బ్పారింపం గుయిషోట్ల న్వెళ్లు శూన్యోరుకూ 

పవితానం బన జూడ: జూడ. బుడమి + న్చాటిప్ల్ “పవిప్పూలై 
“ 0 

 యవసం బంచుల నాడంగా నెగసె వా+ త్యాళీ నృజళ్చక్రముల్. 48 

టీ. దవ...బులోకా - దవజ=[గీప్యసంబంధి యగుకార్చిచ్చుయొక్క_, 

ని. * దవోవనహుతాళనః * అనియమరుండు, ధూమంఫు=పొగలఅనియడిి తేమంబు 

లోకె=-వీకటియందు, పంశేజబాంధవభాను[పళేతుల్ == సూర్యకిరణ నమూ హూములు, 

తేమ...బు - తమ = తేమయొక్క_ (అనంగా బానులయొశ్క_ యనుట), రన == ఊప 

కములనియెడు, _ద్రన్యంబు=ధనమును, హరింపకొ = రైహీంపసయా, కుయి 'వెట్టకా= 

మొటివెట్టుటకు (కుయివెంట ననుపాళమున జాడవెంట నని యర్గము) , వెళ్లు... 

నితానంబు _ వెళ్లు = వెళ్లి పోవుచున్న ట్ల, శూన్య =పా డైన ఊరు ౬ బహుళ ౦0బులగు, 

కూపవి తొనంబులు =నూతుల గుంపులు ;(కతువిస్తారయోర శ్ర్రైవి తౌనోన్యునియ మరుండు. 

అనక ౬అన(౫గా, వా త్యాళిక =వాయుసమాహము చేత (వాతా నాంసమూసోో వా 

త్యా” యని పొశాపకముగనుక సమూ హార్థమంను య్మపశ్యయము) పేవిష్పు లె=విరని 

గల వై; యవనం౦ంబుజ=క సువ్రు అంచులక = కొనలను అడం గాకొకా చుట్షతిరుగ (గా, 

మూడంజూడకాజవీక్షీంచు చుండంగా, పుడమికొ= గూమియంగు, పాటిర్లి- వి స్తరొ, 

రజశళ్చ క ములు=చ కెకెరపుంబరాగముల్కు ఎగ సకొజఎగి రోను, 

తా, నూ ర్యకిరణంబులు తమయొక్క_రనములని యెడి (దన్యంబుల ను హరింప 

గా మొజివెట్టుటకు వెళుతున్న పాడుబానులగుంవులో యనునటుల సుడిగాలి శుమ్లు 

కసనవులతో నెగనీ చ ్ కకెకొరముగ 6 దిరుగుచుండును,. 

చ. పడవురవెట ట్ర నయ్యుడుకు.+ బ్రా బాళన ముల్లక కూటి వేద లై 

బడలిక నూడు నచ్చిలువ* ప్త పష గముబ౯ రవియాజ్ఞ మాటికి 

న్నుడియిడ, బిచ్చుగుంటు రౌథః ము న్నిలుప నృయనంబు సాలమికా 

జడను వహించె నాలో దివాసంబులు దీర్ణ ము లయ్యె న_త్తటికా.49 
టీ, పడమర వెట్ట౯ా = ప శ్చినుదిక్కు_ యొక... డను పత్ర, అ య్యుడునుర బా? 

నము=ఆయుడుకుటన్న మును ( అనంగా వేడి గా లిననుట, ౧ ఒల్లకడాతీననొల్లక్క,ఘాకరపేద 

_లెజకూటికినొచ్చినవై , బడలికకొ=అయాసము చేతను ఊడు-- =వీడిపోవుచున్న, అచ్చి 
లున్మపగ్గములకా= ఆ పాములనియెడుపగ్గ ములను,రవియా జకం సూర్యు నియా జ స్తను, 

౧ of ఖగ 
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మాటీకిక=[పతిపదమున్క ముడియిడక =ముళ్లు జేయుటకు, పిచ్చుగుంటు = అనూరుండు, 

రథముకా =అఆఅరదమును, నిలుపకొ=ా జనిలుప6గా పయనంబు= =[పయాణము, సాలగమిక 

=సా (గకుండుట చేత, జడనువహీ౦చెకొ=జా డ్యమును బొందెను నాలక అనలా, 

ఆ తేటీకొ = = ఆగీప శై కాలమందు దిపసంబులు = వాసరములు, దీర్గ ర్పములయ్యెక 
—0 

డన్రులాయెను. 

|| 

శా. (గీమ్మకా అంబున నహ స్ఫువృద్ధినొందుటకు య గా రణమును ఇలు చున్నాడు. 

పడమటిగాలి వేండియగుటవలన నాయళన మెల్ల క యన్న ము లేనివియె యున్న ౦దు 

వలన బడలిక చేత ముళ్ళు వీడిపోవుచున్న టి “భములకు ంగట్రియున్న సర్పములను 

దివ నేళ్ళ్యరునియాజ్ఞ చేత మాటిమాటికి ముడియిడుట క నూరు డరదము నిలుపం (బయా 

ణము సాంగనిశే హే తువుచేత జడత్వము సహించెనోయనునటుల నా గ్రీవ్ముసంబంధియగు 

దివేనంబులయం౦ దవాస్సు ఫాడిగెను. 

క, తరణిఖరకిరణశిఖ జగ్క మెరియింపంగ బొడమి గాలి చెగసినభసితో 
తర మనంగ శాల్మలితరు, పరిణత ఫల తూల మర్క_+ పథమున కెగ సె౯్, 

టీ తర,.,ఖి_ తరణి =సూ ర్యునియొక్క_, ఖర ఇతీక్ల మైన, కిరణ = కిరణము 

అశు) శిఖిజ అగ్ని , జగము-=జగ త్తును, ఎరియింపంగక=దహింపల్యా, ని. 6ద్యుమణిస్త స్తరణి 

రతః, ఉగ ్మంతీళ్ష ౧ఖరంతద్వ” త తనియు నమరకుండు. పొడమి=జనియించి, శాలికాజ 

వాయువుచే చేతన్సు ఎగసీనభ సీతోత్మ. రము = ఎగ సినట్టిభస్మసమూహము, అనంగకొ = 

ఆనునట్లు, శాల్మ-..ము - శాల్మలీ కేరు= బూరుగ చెట్టయొక,._, పరిణతీ= పరిపక్ళము 

లైను ఫలజణఖలములయం౦ందల్కి తూలము=దూది, అర్క్మ_పథమునకుక్ =సూర్యమౌార్గము 

నకు ఎగ సెకొ=ఎగిరను. 

తా. బూకుగకౌయలు పగిలి యం దున్నదూది యాకసనమున కెగయ6గా 

సూర్య కిరణంబు అనునగ్ని జగంబుల దహీంప చాననుయంబున జనియించి గాలిచెత 

నె సినభస్మనమూసా మో యనునటుల నుండును. 

చ. భరితనిజాంబుబింబిత వి+ భాకరబింబవిజ్బంభిత ప భాం 

కురముల నధనీనకృత+ కూపక పంక్తులు వొల్పు నబ్దిరా 

డిరరవాభరంబున న్నొడము+వెచ్చకు శాంతి యొనర్చ వాహినీ 

తరుణులు మేన దట్టముగ6 + దాల్చినము త్తెపు-బేరులో యన౯". 51 

టీ, భరితే. ౪ లక జ భరత న సంఫ్తూర్ల మైన, నిది == తమయొక్క_ = “చెలమల 
tye 

యొక్క.యనుట్క అంబు == నీళ్లయందు, బింబికే = (పతిఫలించిన, విభాకరబింబ = 

సూర్య భింబముయొకి ్క... , వీజ్బంభిలీ=| పకౌ శితీములగు, (పభౌా = క -ంతులయొక్క_, 
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| అంకరములక్ = మొలకల చేతను, అధ్వ ...పబజ్బు.లు _ ఆధ్యనీన = పథికల 

చేతను, కృత= ఉదక పాననిమి త్రముగా( దేయంబడిన, కూపకపం క్రలుజ చెలమలవాళ్టు, 

ని. “కూప కొస్తువిదారికొ యని యమరుండు. అబ్టి,..నన్ _ అబ్టిరాట్ కా సము(ధుని 

యొక్క, విరవాభరంబునక =విర హాతిశయము చేతు పొడమువెచ్చకక =జనియించిన 
వే(డిమికి,శాంతీయొ నర్పకొ=ఉ పళ మనము జేయుటకు, వాహినీతరుణులు _ వాహి నీడా 

నమలనియొడి, తరుణుబు= (శ్రీలు, మేనకా=శ రీరమంచు దట్టముగ జాజనిం చాన 6గా, 

తాల్చిన = ధరియించిన్న ము తెంపు (బే కలో యనకాడా ముత్వే ప్ర దండలో య నునటుల, 

పొల్పుక =జఒప్పును. 

తా. ఉదకపానముజే ముటకై పథికుల చేత నదులయం కుం జేయం బడిన నంపూ 

ర్లములగు చెలమలచాళ్గు తమయందు సూర్య పభాంకురములు (సతిగలింపరగా. నిజ 

నాథు6 డగుసమ్ముదునితో (గీష్మకాలమంమ6 గలియకుండుట యను విరహము జని 

యించిన వేండిమికి కశమునము( జేయుకొఅకు నదులనియెడు శ్రీలు స్య$రీగములందు 
నించారగా ధరియించిన ముత్యపుదండలో యనునటుల6 (బకౌశించుచుండును. 

మం అకివృష్టై న్మును వార్థ, గూర్చు నెడకా+జొటం దముం గసార్సున 

న్న లంచంబుగ హేమటంకములు మిం+టం బాల్బుపర్జ న్య దే 

వత కీ చెత్తినకే లనాం బొలిచె నిర్వారిస)వంతి న్నృయ 
థా ళ్శ Ra y క్చ్యుతి న మచ్చదదృశ్యకర్ణికములైఃయున్నా శనాళీకముల్, 52 

ట్, అతినృ ప్రీకా= అతీశయంబగువానలచేశేను, మునుడొ=ామునుప్రు, బార్లి కొ= 
డ్ 

సమునుని, కార్చు=ఫొ ౦దించునట్టి, ఎడకాహకొటడ్రొ = సంటనకాొ వుట'చేతను 
తముక్ =తేమ్మున్సు కూర్సు౯=పాం౦దించును, అక జ=అనునట్టి, మలఠీకాం బుడి చేతను, 

థ్ 
అంచంబుగ=ఉతో్కో.చముగ, శ్ప్రంమటంకములు == స్వర్దట౦క ములు, మంటు క” లఖన 

రా. 

అంకరిత్షమున, పర్జన్య దేవతకు = పర్జన్యు (డను దేవతక్షు, ఈకా= ఇచ్చుకొజప, వెట్తీన 
కేలనాక=ఎ త్సినవా స్తమనంగా, నిర్వారి=ఉాదక ము లేని సీవంశజ్లా = నదియంను, 
పయశ్చు ్యతిక=నీళ్లుద అుగుట చేతను నృమ...వై - నమ =: వంగిన, శోద- 'ీసల 
మింద దృళ్య=కనంబడుచున్న, కర్ణికములై=మి సైలుగలవై ) ఉన్నా ళనాళీకములొ 
ఉత్ =ఉన్నతములతెన, నాళ=కాంచడలుగల, నాళీకములు= కొవులములం, పొలి పనలు 
ఒప్పెను, 

తా, ఫూర్వ మశక యంబుగ సర్షించి ముభు (తు సముద్రమునకు నదులగుఖు 
నంథానము౯జేసెగాన మరల నాలాగు జేయుమని వేండి పర్జన్యునకు అంచమి దృుట్టక 

" ల షు me Ha sh ne 4 <4 
బంగారు నాళబౌముల6 చెతులం ఒటై యే అ్రనధీ యనునటుల నుండదునయములయ ల నున్న నీ 
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రినుక (గా గాందడలు హా నములస అతను టేక్వలు (వేళ్ళవలెను మిచైలు వరఠాలన లె 

నొప్పుచుండును. 

b 

సీ. నులినాడునాంచున+ల్పుల గొంతొగర్చి లేం 

బొలవల్సుగాలి "వేం + బేక యొదిగి 

కడకు వెళ్ళే ౧౧ నొక్కొ_.కడనుండి (శ్రా క్కుూచు, 

నులుచలం జితుతేగుల్ల ల నవులుచు 

నెం డ్రి 'కాలీజీకిన* నెగసి యొక్కించుక, 

తొలగి శిత్మత్ర టిం + దూంటి తినుచు. 

దడియింకునిల. 'చేమ+మడివోనిత మ్మిగుం, 

పులను జీలుగల నెం+డలుగడపుచు. 

తే. దనరుబకపంక్తులకు జాను దన్ను మయ్యె 

జెజటువుగమి యుడుములన దే 4 ల్రిరిగెం గుక్క. 

వసికి బౌవుబం బడుటకు + బసులయరనవు 

అజలకు మొసళ్లు మలుల౮సమిోా + న్చొజీయం దూత, ర్ి 

టీ, నులి...లకొ - నులీవాండునాంచు = కొ ౦తవాడిన నాంచుతీంగయొక్క, 

వల్పుల లకోజబొ బృరల చేత, గొంతొగర్చి=గొంతొ గరించి, లేంబొలనల్పు -గాలిక్ = లేం 

మాంసపువానన గలవాయున్ఫ చేత, వే(బోక=శీ ఘముగ (జనక ఒదిగిశ రీరము వంచి 

కొని, ఒక్క_కడనుండి = ఒక చోటనుండి, కడకువెళ్ళగక = తుదముట్టునట్లుగ, 

(తొక్కు_చుక౯ , ఉల చలకొ=ఉల చలను పేరుగల చేంపలను, చిణుతగుల్లలక _చిటుతేడా 

పిన్న లైన; గుల్ల అడొ=న త్హగుల్ల అను, నమలుచుక =భత్నించుచు, ఎం|డి=ఎం|డకౌయ్య 

కాలి శై కిన=తేస కాౌలుపట్టుకిెన్న, ఎగ సీజా ఒక్కి_0౦చుక తొలణి, శిత తోటిక=వాండి 

ముక్కునృతూ (టి=ఫొడీచి, తినుచు =నమలుచు, నిగచంచుసోంటిరు ఛే స్త్రియా” మ్మని 

యవమరు(6డు, తడియింకునిలక = తేముయింకు నట్లి భూమియందు, చేమమడివోని= చేమ 

కూర మడివంటి, తమ్మిగుంపుల ను= _శామరగుంప్రులయందును] జీలుగలక్ = జీలుగ చెట్ల 

యందును ఎండలు? శపుచు, తనరు= ఒప్పుచున్న, బకపంక్తులకుకా = కీొ౦గగుంపు 

లకు, వెజువుగమిజ చె జువులగుంపు, జానుదన్ను మయ్యెకొ మో ౮కో లిబంటిదాయెను, 

ఉడుములనక =డయుడుములవ లె నే, మొసళ్టు = మక రములు, పసులయెరవు = పశువుల 

యొర వుపెంటలలోని, ఎజిలకుకొ== ఎట్ట లకు, కుక్క__వసీ కి కుక్క... లరాయిడికి, చావుల 

బడుటకు =కూపములయందు* ఒతనమగుటకు, శేల్ =రాతులయ ౦దు, తిరిగెక=సంచ 
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రించెను, మలు(గమిక=మలు (గను పేరుగల చేయ, బొటియందూ బొక్క ల 
దూపసు. 

తౌ, అ|గీప ్ మవానరంబులయంను నులివాడిననా౭చు (దిని గొంతుకయొ౫ రక్కి 
లేతేమాంనస్రవాసనగల గా లి చేత వేగిర బోక యొదిగి కశముట్ట6 దొక్కుకొనిపోయి 
యొక చోటనున్న యులుచలను న త్తగుబ్లలను నమలి తిని, యెండకొయ తేన కౌలుపట్టు 
కొనంగా నెగనీ కొంతదూరమున నిల్చి ముక్కున బొడిది దానిం భశన్నీంచి చేమకూర 
మళ్గవలె దడియాటీన తామరగుంఫుల (కిందను జీలుగ బెండు "బెట్ట (కీందను నెందలకు 
దాగియున్న కొంగలకు జెటువ్రలు జానుదఘ్న ములాదిమెననియు, కుక్కలకు వెజుచి 
మొసళ్లు బావులలో బడుటకుం బనరముల యెరవులలోని మేజ్లాలకు గా సం నరించె 
ననియు ను మలు6గుమోను బొక్క_లో( (బవేశించె ననియు ను తాత్పర్యము. 

ఉ. మొ టగుమోలనెల మును + మింగి కమంబున సొ నయండ పె ౧౧ లీ ల ర 
స్పీటిక వెంట దోయలొోొగ వేరుబడి నడు చెలంగ్గయగాం 
ద్రోటికం గర్జమద్రవము+తో "నె నించిన బొమ్మడాయ డా 
తూ ూటకులంబులం దినె బకోటకులంబు జలహదంబులకా, 54 

ట్రీ, బకోటకులంబు= పెద్ద కొంగలగుంపు ని. “బకోటస్తుమహాబకఃయని నిఘం 
టువు, మోటగు=గొప్పలెన మిలనెల్లకొ = చేంపలనన్ని టిని, మును[మి౦గి=ముందు 
(మింగి, (కమంబునక్ =వరుసగా, వఐిన= ఐనట్టి ఎండసెన్ఫీ(టిక వెంటక్ == ఎండవేత 
నెన పెద్ద (లీ 6టికలభాలున, తోంయజకనుపించెడి తొగచేరుబడికా = కలుపనేరు వెం 
టను, కొడు మపై=కొడుపువ లె చెలంగంగాకా = ఒప్పంా, (తోటికణాజు ముక్కు 
చేతను, కర్దమ దవముత్ నె=బురదతడితో నా నశించిన= చనిపోయిన, బొమ్తుణాయజబొ 
మడాయలను పేరుగల చిన్న చేంపల యొక్కయు, డాత్కూ_ట=చే(దు చేయలయొక్క 
యు కులంబులక్ గుంపులను, ని. “బొమ్మడాయన్నూత్యేనుతో న్రీణాక్య్మూ_ట స్తీ క్షమ 
త్స వక” యనివిశళ్ళము, జల వా దంబులకా = మడుంగులయందు, తిశికా= భశీంచెను, 
((కమంబున నా'నె నను పాఠమున అనెను దాగి నని యర్థము - డాత్యూటకులంబు 
లేజెన ననుపొఠమున జెన యన6గా వంకర గుడ్డులలోని రక్తవిశేషము.) 

తౌ, పెద్ద కొంగలగు౦పు మడుళనలయందు. దొలుత గొప్ప చేంపల నెల్ల ధక్నీంచి 
(్రస్మకౌలము రాయగా నీలి ంకిన పిన్నట నేల పగులుటవలన బొరియలలో గలువ వేళ్ల 
వెంటం గొడంపువలె నొప్పుచున్న బొమృజాయలనియెడి పిన్న చేపలను, బురదతో. 
నాడ చెగిరిన చేందు చేంపలను భక్షీం చెను. 

ణా, పాత శ్వేశల నట్టివెట్ల సాగసె + పాటిలైం గుంభోంభనో 0. ౧౧ 

ద్భూతా బుధ ఫనివాద వ్రమై నురుద ధసుప్పుంజీభవ త్నాటల 

ఖ్ 
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వ్రా తా ప్రేడితే సి కభూసురభిళా+ రామంబు కుల్వాబహూు 

పోతస్సంభుల నంధుయం త్ర నతికృ+ తో ్పఏన్లీత గేయావముల్. ర్ 

టీ. _పాతశ్వేళలకా = పాతసకెలములయంచ్క అటి వెట్ట౯ = అటువంటి (గ్రీష్మ 

మునందు మరుద...లక్రా _ మరుత్ =వాయువు చేతను, అధః= చెట్ల కిందన, పుంజీభ 

వత్ =రాసులుగా (బడిన, పాటల్యవాత = కలిగొట్టుఫువ్వులచేత్స ఆమేడిత=నండు 

మూ డువరునలుగ్యా సీ క్ష=తీడుప(బడిన్క, భూ=భూమి మందు సురభిళ = సౌరభ్య 

ముగల్క ఆరామంబు=ఉ ద్యానవనముయొక్క_ , కల్యా = కొలుపలయొక్క.., బహు== 

ఆశేకము'లెన, (సోశః=(పవాహముల యొక్క, సంధులక =మనగ్య ప్రదే? ములయంనచు, 

అంధు...ల్ _అంధు=బావులయొక్క_, యం[త=ఏతము ఎయొక _ ,నతి=వంగదొక్కు_ 

టను కృత్ =చెయుచున్న జనులచేతన్కు |ప్రోద్లీతే=ఎ త్తిపాడయబడినట్లి, గేయ=గాన 

ములయొక్కో., ఓఘముల్ = సమూహములు కుంభో..,థ్యని - కుంభ=ఘటముల 

మొక్క) ఉంభన=మును6ంగుట చేతను, ఊద్భూత =పుట్రినట్టి, అంబుధ్వని= నీళ్ల చప్పుడు, 

వాద్య మె=వాద్యథ్యనినలెనై, సొగ సె=సొంపుగన్కు పాటిళ్లెక = ఒప్పెను ని. 

“ఆఅ_మేడితం ద్వి్యక్ర్రిరుక్తం కుల్యాల్పాక్ళ తిమాసరిత్, సుంస్యేవాగ్గుః (వహి ఃకూపి 

యనియు నమరు(ండు. 

తా. వాయున్రచే రాల్ప (బడిన కలిగొట్టు పువ్వుల చెత శిండుమా(డు మాటులు 

తడుపంబడిన వై యున్న భూమియందు బరిమళించు చున్న యు ద్యానవనములయంద లి 

నృతృములకు నీళ్లుగట్టుటకై రీతములు (దొక్కు_ చున్న వాం[డు గానము ంజేయ6గ 

బొక్కెనల ముంచునపుడు జనియించిన నీళ్ల్చప్పు డను తాళధ్వనిగలదియై సొగసుగా 

నుం గొను, 

శే, మెండుమోజిన పగటి వేరెండ చాతీ 

యొల్ల(బోయిన లేబొండూమ'ల్లెపొడల 

తుదలం జప్పటివై కడుఃదొడ్ల లగుచుం , 
రా రవి 

బొడయమె మొగ్గలగము లగ్గి1బొబ్బలట్లు. 56 

టీ. ముండు. . .౪0డ_మెండుమా లీన=దట్టమైన, పగటి=పవటియొక్క. ,సేరెం 

న= పెద్దయెండ, తాశి=కొట్టి, ఒల్ల బోయిన =మూర్భంబొ యిన, లేబొండు...లకొ-వే 

బొండుమ'ల్లెపొ దల=లే తబొండుమ ల్లైపా దలయొక్క_, తుదలక=కొనలయంద్యు చప్ప 

టివై ఆఅణంగిన వై కడుదొడ్డలగుచుక=మిగులగొప్పలై , అగ్గి బొబ్బలట్లు = కౌలినబొ 

బ్బలవ లెను, మొగ్గ లగ నులు = మొగ్గల గుంపులు, పొడమెకొ=పు ట్లను, 

తా. ఆవేసవియంను డటమెన పేళండ దాశి వాడినబొండువులైలబాదల కొ 
(AD దులా 

నఖయం దణంగినవె మిగుల గొప్మలగుచు నగ్గిబొబ్బులవ లె చామొగలగుంప్రులు ఫ్ర మును, 
య రల ౧ ౧ ౬ 

[0 



114 అము క్ష మాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

మ. నుడి నాభిచ్చలన నృరోజములు చ+తుకప్ర క్రియన్నాంచు క్ర 

మ్ముడి దంభంబునం జక్ర పైునపటలం+బు ల్చన్నులు న్నవ్వుగా 

నడరం జేసి నిదాఘభీతి సలిలం + బాగామిబిజారి మె 

కడవం బెట్టినవారి దేవశల నాం+ గాంతాళి యొప్వు న్య్రపన్, $7 
టీ. సుడి,..లనకా _ సుడి = నీళ్ల నుడి, నాఫీచ్చలనకా == బొడ్డులనియెడివ్యా 

జము చేతను, సరోజములు= ప ద్మాములు, చమున్య ప్యకియకా= నేతముఅరీతిచేతన్కు నాం 
చుజ=(పాంచి, (కొమ్ముడిదంభంబునక = కొప్పనువ్యా జము చేతను, చక్ర... ల్ చక 

చ కవాకములయొక్క_యు, ఫేన=నుధుగుయొక్క.యు పటలంబుల్= నమా హాము 

ల్కు (క్రమముగా చన్నులు చనుదోయి, నవ్వు గాకొాామంద హాసమునుగా, అడరం 

జేసీ=అమరునట్లు చేసీ, నిదాఘభీతిక= గీష ్మ్రముపల నిభయము చేశ, ఆ గామి=ముంద టికి, 
బీజార్గ మె=వి త్హనముకొటికై, సలిలంబు=జలమును కొడనకొ =కుండలోకా పెట్టిన= 
ఊనిచినట్టి, వారిటేవతల నాక = ఉద కాెధిదేపతలోే యనునటుల, (సపజా = చలిపందిళ్ల 
యంమ్క కాంతాళి=్ర్రై సమూహ ము, ఒప్పుకొ=ఫొల్పగును. 

తా. జలదేవతాలత్న్షణములు ప్రల యవయసములకోం జెప్పంబ ణేను గాన 

జలిపంది యందు నీళ్గుపోయుచున్న స్రీలు గ్రప్ముమునం౦దు సకలము నష్ట్రమగునని భయ 
పడి ముందటివి త్తనముకొఅకు నీళ్గుకడనల నించికొని తమయంమం గలనస్తువ్చులను 
నంగములు గా 6౬ జేనీకొనియు౦ జెడి వారిబేవతలో యనొానటుల. (బకెశిందుచుంచుగు. 

సీ సెగ కుల్కి మజులసంజొ+చ్చినజహ్మ్నూ రవిజల, 
సరణి మల్లెలతో డిజడలు మెజయ 

వలిచన్ను కొ మరుమ్రు +చ్చిలినదిమ్మును తెజుం, 

గున ముంచుగరిగకా+శగులమునుంగ 

ధారలో దోచు క+న్లళుకులు వాసితో, 

త్పలపల్త్రేపతనసం+ భాంతి నొసల 

'దెలిమోముపస మెచ్చి + తలయూంచు కెటిగ మా, 
నక నవ్వు నేర్చు డఊన్షముల( గరప 

తే, దెజవ లిటు నీరువోయుపం+దిరియచేరి 
యవల. గొటుగాక పిచ్చుగుం+ మై యనంగు. 

డనువ్రుంగానం బొచ్చె గల్ల గు+ట్రమర వారి 

కధ్వగులు లా(చియిడువిడియముల వేర, ర్ి 
టీ, సెగ కుజ గీప్మమునకు, ఉల్క =భయపడి, మటు!గు, . .ణికామటలు లస 
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జొచ్చిన, జహ్ను ర విజల సర ణికొ=గ ౦గాయమునలరీతిని, మ ళ్లైలతోడిజడలు=గంగవలె 
మల్లెలు, యమునప లెజడలు, మెజియక=జఒప్ప 6 గ్యా వలిచన్ను కొమరు=వ[టువ లెనళతేము 

స్తనముల సౌందర్యమును, _ముచ్చిలినది=హారించినది, ఇమ్మను తెజింగునకొ=ఆది మరల 

నిమ్మునుకర ణిన్సిముంచు = మునుంగ జేయునట్టి, గ రిగ=క డవముంత, కా ౮నలమునుంగ కాడ 

నీళ్ల కొంగులలోో మును (గా ధారలో =పథికులకుంబోయు నీటిధారలో, తోయ... 
లు-తో ౧చుజ(పకిఫ లించిన, కన్టగుకులు=నేత్మ పభలు, వాసీ...తికొ-వానీతే=వాసీంపు 

చున్న, ఉత్పలప త్త్ర=కలున అకులయొక్క_, పతేన=పడుచున్న ననియొ డి, సంభా9ం 
రికా=భమను ఒసంగక్ జకలుగ (జేయగా, తెలిమాముపస=ల స్ర్రీలముఖహౌందర్య 
మును (నీరు _దాగు చున్న వారు సూచి), మెచ్చి=అనందించి, తలయూంచుజుటి గ్గ= 

వారియ ఫీ _పౌయము6గని, మానక=నీరుపోయుట చాలింపక, నవ్వు నేర్పు=న వ్వేడు 

చమత్క్కా_రము డెందములకొ=పథికులమనంబులను, కరంపక =కరలయింపంలగా, తెజవ 

లు= మ్ర్రీలు, ఇటు=ఇట్లు, నీరపోయుపందిరియ చేరి= నీళ్లుపో యుచుండెడిపందిటి (బే 

శించి అవలకె=మటియొక తావునక్కు కొట గాక=పనికిరాక, సచ్చుగుం_టై=పంగు వై, 

అనంగుండు=మన్మభు డు, కల్లగుట్టనురదఆ బద్ధముగన బడ కుండ, వారికీక్ష == = స్రీలకు, 

అధ్యగులు= తెరున రు లా (చియిడు=|ప్రీతితోనీచ్చునట్టి, విడియములెపిరకొ= తా ౦బూ 

అముల నువ్యాజము చేశను, అ నువుగొనకా=సుంకముందీసీకొనుటకు చొ చ్చెజ=(పవే 
శించెను. 

తా. మ'ల్లెభ్రాదం౦డలు గలకొప్పులు గంగాయమునలు రెండును "నెండకు వెజచి 

డ్ర్రీలనుజు ౧6 జొవ్చెనో యనునటుల నొప్పెననియు నీళ్లకాంగలలో ముంవెడి 

ము౦తలు మూ నక [దన మును మోరుదొంగిలినారు గాన మరల నిమ్మని చన్ను లుక డవల 

లో యకొచ్చి 'బాధించునట్టుం డెననియు, నిళ్గుపోయ (గ నాభారయండ. 6 గనుపించుచున్న 

కన్ను లకౌంతులు పరిమళమునకు(గా ౭ గట్టినకలుపలో యనునట్లుం డెనని ము, పథికు లా 

డ్రై లముఖ సౌందర్యము (జాచి తలయూలచ రగా వావారంబట్టి నీళ్ల తాయగుచు జూలు 

నని యూంచినట్లూహింపక మానక నీళుపోయుచు న వ్వెడు నేర్పుపథికులమనంబుల గర 

నింపగ శ్ర్రీలకం చాంగులు మంచికతనమునకై యిచ్చువిడియములు పీచ్చుకుంశు మతి 

యొకచోటికి. బోక పడియున్న మన్మశుండు తీసికొను సుంకమువలె నుండెను. 

చ, తూడేబడ నమ యక్క. యని + తూలుచు దీనత దోయిలొగుచు౯ 

త్ తేరంీర నలా కము లెన్నక మాము గుబ్బలుకా 

రత లెగాదిగ( గన్లొనుచిట్టకంపుం ద్రాం 

గుడు గని సన్న ల న్నగిరి + + కొొందణు పాంధుం బ్రపాప్రపాలికల్ . 59 
నాల జగాన సములెట్లం నా! 3 కల శాంతా గ 

WO జ 
41 వ్రీష్టులు సె 

అలీ 
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టీ, తొడిబడకా=దా వాళ్వరవెతనైనత్ ట్రు పాటు చెత, తూలుచుక్ =తూ 6 

గాడుచ్చు అమ్ము అక్కా) అని= అనుచు, దీనతక్ = మైన్యముతో ) దోయిలొగ్గుదులొ= 

దోసిలిపట్టుదు, నడమటి తేరకా = నీళ్లు దాగుటవే నట్టి వట్ట దీరగా, అలవాక్య 

ములు=మునుపన్న మాటలను, ఎన్న క = నిచారింపక, చూాముగుబ్బలడాడాముఖముల ను 

న్గనములనుు కొడ... ధతులకొ _ కడకొను = బయలొఅసీను కొశ్షదీధితులకొ ౫ 

చంకల మెజుపులను, ఎగాదిగక =యైనిల్టగిందను, క నొనుచూచుచున్న ట్ర, చిట్టకంపు( 

దాగుడు = చేస్త లుగ లతా) గుటను చిట్టకమస్క, 5 కపటమనియునర్గముగలదు. కోని = 

చూచి పొంధుకజొ=పథికున్సి సన్న లక =సంజ్ఞ చెతీను కొంద టు=. కొంద మన (పపా 

(పపాలికలు=చ లిపందిటియందు నీళ్ళుపోయంచున్న శ్రీలు, నగిరిజనవ్వి రి, 
తా. తొలుత నమ్మ యక్క యనుచు దీన ఖభాసముతో సచ్చీ దాహత్వగ చెం 

దూలుచు దోనీళ్లయంమ నీళ్టుపోయల 6 (దాగి బడలికదీరంగా మునుపటీమాటల విభా 

సనముల్రు చంకలు వీని 
wil 

ఇ గగాదిగ (6 జూచి నికారముతో, _ద్రాయగుచున్న పథికునింగని యా స్త్రీలు సెగ తో న ఏ జ నవ్వి 

రింపక నీళ్ళు పోయు త్రులయొక్క_ కన్నులు మోములు, 

Fl 

రనియు, పొంథం6డు కెముకుండనియు తొటుపొటు' చేతం వొలుత నమ్మ యక్క 

యని వచించెను. 

తే, ఎసంగు కట్టావి క్రియ నావి*+చగయం: బగటి 

యెండ యుడుశాజకుండ భూ+నుండలమున. 

బొలివె మాపటిపండు వెన్నెల చకోర 

పోతవితతికి జూంపట్టు 4 వొసినట్టు, 00 

టీ. ఎనంగుజు పెనమ.మాంచంచిండి మో యల (జాట్లు నెగ సినట్టి ) కొట్టా విక్రయజ జు 

కట్టవ లె 'లేచెడియావిరిఫొగవ లెను అవి రెగయ కొ==అవికి యగరు చుండగా, పగటి 

యెండ, ఉడు కాజకుండక = దల్లాజకుండంగా భూమండలమునకొ = కోలిన పనము 

వంటిభూమం౦డలమున, భూపటిపండు వెన్నెల = రా్యత్రిముదురువె స్నెల చకోరపోత 
విరతికిక చకోర ఫు (బిల్ల అగుంపులకు, చా(పట్టు=పలుచనిదోసెలను, పోసినట్టు =పో సీ 

నట్టుపలె, పొలి చెకొ=ఒ"ప్పెను, 
తా. సెనముమో6ద బిండింబోయ 0 చెగసీనయావిర, పొగవంటియావికన'తె “సె 

గయగా6 బవటయుండ యుడుకాబకుండెనుగాన( గాలిన "పనముప లెనున్న భూను౦ 

డలమునందు రాత ముదురు వెన్నెల చకోం పు ఓల్లలగుంపులకుం బలుచని దో సలను 

బోసిన ట్లొప్పు చుండెను. 

ని, పవలెల దీరి "కాం+బువుచలువో రాడ, 
' ల రం న్. 

సాలసి మృణా లికొ4బ (లము లన 
య్ లాల 
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బాహువు ల్రముదుకూ+ర్పరముల కెదురుగా, 

ములంచి మాంపులం గర+తలము లునిచి 

ప్రాల్థాలి మిగుల నా(ర్పమింం గమ కాయ్తుడిం 

దని మొగ్గ విరవాది+దండవిరియ 

భథాతగంభామోద+ళీతల_స్తనములు, 

వొంద. గాంగిళ్లతో ( బోరగిల్తీ 

తే, నారికేశాసవపుందిపుటూరుపొౌలయ 

వలీ పెయొంటా లతో నురోస్ల స్ట ఎలులలహార్కు 

వ్రియల వేకువం ( దొడ లెచ్చరించి కలసి 

ను ధన్యులు దజుపివె, న్నెలబయళ్ళ, 61 

టీ, పవలెల్లకా = పగటి వేళల నెల్లను, “క్యచిద్ద కారోవి యనుసూ[ త్రేమున గవర్హ 

మునకు నవర్లము - దీర్భ్సి =. .డకా_దీర్తి క = డిగియలయొక్క_, అ౦బువు= నీళ్ల చే తను, చల్లు 

పోరాడకొడా చల్గులాడంగా, సొలపీ=అలని,మృణా.. లైనమృణాళికౌ== _కేమ్మితూ 

డులపి'తెను, ఉఊజ్జ్వలములైన= (ప కె శించునట్ట్రి బాహువుల్ =భుజములు, తమ,. .కుక_ 

తమదు=తీవుయొ క్క.) కూర్చరములకుక డా 'వోంచేతులకు, ఎదురు గాకా, మల (చి== 

మర లించి, మూ (పులక భుజముల సె, కగతలములు=అబు చేతులను, ఉనిచి= ఇడికొని, 

(పాల్యాలి=బద్ద గించి, మగులక్ =మిక్కిల్సి ఆర్బమిక్ = ఆర్బకుండుటచేత, కము 

డ్రొమ్మడీకా=-వ్యాపీంచుచున్న కొప్ఫునంను, తేని. ..డ_తేని= క్రొ త్తలగ్సు మొగ్గ= మొగ్గల 

చెల ట్లైన, విరవాదిద౦డ=మ ల్లైఫువ్వు లద ౦డ, విరియకొ==విక సింపలగా, ధాత. .లు- 

ధాత=కడుగ యబడిన,గ ౦థా మోదక చం౦దనపువా సనగ లిగి, శీతీల= చల్ల నెను స్తనములు= 

చన్నులు వొందజ జాస్పృృ శించినటుల, కాయగళ్లతోకా = ఆలింగనములతోడ్క బోర 

గిల్లి, నారికేళా సవప్రు సారిశేళమద్యమయమగు, తీప్రబూరుపొలయక్ కా తీవుగ లనిట్టూ 

ర్పు 'వఇడలంగన్సు వలి'పె=సన్న మెన్స ఓంటొ ల్లైతో= ఆఏకవృష్ర్రమతోను, ఉరస్థలుల6 

గరార్కు_ ఆటీ" " ము్యుల (నాన్ని ధం చుచున్న, (్రయలక్ =ఇష్టులగు న్వ న్హ్రలను, వీసువలాలు 

వేకువ జూములయందుు తొడలు=ఊరువులన్సు ఎచ్చరించి=కదలించ్చి త అిపివెన్నేల 

బయ శ్లోకొ==పండు వెన్నెలగల బయళ్లను. ఎలమికొ = సంతోషము చేత, ధన్నుులుజ 

భాగ్యవంతులు కొల సిరిణరమించిరి. తీటిపినిన్నెల యనుపదమునకు లతృణచేత బండు 
వెన్నెల యసునర్థము సీదించును, + 

తొ. వీండిమిగ లిగియుండుట చేతం బగ ఖ్లైల్నను నడబావులయ ౦దు జల క్రీడలునేసి 

తూడు అని లం (బకౌశించుదున్న వా స్తముల6 దనుమా (చేతుల కెదురు మరలించి భుజ 

ముల పి బేటుల నుంచికోని _సాల్లాలీ అడీబో వున ట్లార్ప౭బడమి వాసించుచున్న కొప్పు 
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నందున్న [కొ త్తలగువిరవాదిమొగ్గలు వికసింప (గా కోడు బడిన | శీగంధ పువాసనగ లి? 

చల్ల నైన స్తనములు డాశుచుండున ట్లాలింగనముతో బోరగిగ్సి పానము సేసిన నారిశేళా 
(౧ 0. 

సనముచేత6 దీప్రుగలనిటూరు, వెడల గా సన్న మెన యొ౧టనన్మ ముతో దమజటోొము ట బి య్ (మా ము 
అసె ని దించుచున్న పియురాం౦డను చే శోవజాములయంగదుం వొజులనంటి చేత కేపీ 
య oH 

పండువెన్నెల బయళ్లోను వారితో 'భాగ్యనంతు అగుప్ప్రగుసులు రమించు మంాపకు, 

వ ( చ హృదయము లెప్పుడు న్లదియ+క తజిచౌ వెడశాంగిలింతల౯ 
గది రెడు ములు కార్యముల. 4 గల్లక మూాటలయం'బె క్ు ప 

నదురులు వట్టి శై త్యములు + వాలఘనంబయి మందస వేసవి౯ా 
జ 
బొదలంగ నిల్సె దంపతుల+పాందు లనార్యలపొందు శై వడికొ. 62 

టీ. మండువేసవిక్రా=, గీప మంగు దంపతులపొంసులు = సతీపతుల నంపగ [హా ి (— 
ములు, అనార్యులపొ ౦దు'కై సడిక =దుర్జనులటాటమిన లె, హృదయ ములు “సీ ్ములు, 

ర Pp | వాళ్లో 

ఎప్పుడుక =ఎప్పటికిని కదియ కే= సో (క కయీ (ఉమృవము చేని ననుట), అం సెం 

డెన్ర వెడకా 6గ౧లింతలక = వెట్టి కౌ (గ లింతలను, మనస్ఫంగ ముబీక యని యర్ధాంసగము, 
ర fy 

గదిరెడు=[ చాప మైన మేలు'కొౌర్య ముల కొరత కియలయం ", కొల్ల లీక, మాటల 

యంచా=ఒక| పయోజనము లే క మాటలెనేతు నంచే, కొలు ఇ గిలుగుచున ఓ సను 
అ) క చట? mn 

రులు= గొప్ప చాతుర్యములు, పెద్దజ చ్చలని యాగ ము, గట్ల గో గరములు సెట్టి 

చల్ల (దనములు((క్రియల చేత 'లేపనుట), చాలభునం బయి--మి గుల గొస్బయ్సు వొదలంగ కొ 
=ఫొం౦దునట్ల్టు గ్రా నిల్పెకా=శాండేను, 

తా, గన మందు నతీపతుల సంపర్య _ములు తుగనులకహూటమింబ'ల "నివ, టీ 
ళీ అ 

కీని మనస్ఫంగములేక ముంజేన నట్ట కాలి విలతల చే (సాప్తమప గణ గయమలయంయు 
రెట్ల word La ఖో 

తేక మాటలయందు6 గల్లు చాతుర్యముల చేథను నల్ల వనము ఉల్ ను ముగుల గొప్ప 

యొ పొందునటుంబ బె నుంజెను, 
దా య 

5 . 
ఆ. తిలగు కంతువెంబడిన 4 తెమెఅలు న్రవిదీ సకల్కి వా 

re * Nw) 

"తాళము: బటుచుండం దమః తొనలు ముచి,లం బక ష్ బట్టు ° గ్ర య్రుచబ్చులం బ్బ యోావడ్ 
పాలున కొప్పగించె నన + బై సుర భిశ(సనంబు నించెం గాం 

eat వ్ థె గ నో 'తాలసవ_క్త్రనిమ విటు + లార్చు నుశీరపుందాళనృంతముల్. 68 
ర్డీ య వా ల టం విటులు =ప ల్రవులు, కాంతా... .మజ - కొంత క్రీ ల యొక్క, ఉల న-: 

ఇ ల్ ల - బడలీనట్టి, వక్త) = ముఖముయొక్క_, నమకాం( సడి మునంగు అసం ంల్ = అగ 

వినరునటి, ఊ శీర పు ఆదాళనృ ౦తేముల్ = వట్షివే భవననక అలు, తీలగు--బలహీీవులడే నటీ | రు ట్ర టా? ఓ ట్ర)? క ౦తువెంబడిన=మన్మథుని'వెంట నే, తె మెలిలుకొ౯ భీత వాయున్పులును గపి థ్రీ పకి ల్కి_-: 
జాంటీ 

సూర్య పతౌపమునకు వెజచి, సొాతఠతాలెహము6 బట్టు చుడటం పా త గ్ జ్ర గ ము 6 జే 
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బోవుచుండంగా, తమ తౌవులు = తీమవాసనలను, (ముచ్చిలకా = అపహరింపయగా, 

పట్లి= పట్టుకొని, ఓపుధీపాలునకుక్ = చర్మద్రునిక్కి ఒప్పగించెననక = అప్పగి౦'చెనను 

నటుల, సెక ఈ ముఖముమో (ద, సురభి = వాసించుచున్న, శ్యసనంబు = గాలిని, 

నించెక=నిండించెను, 

తా. (గ్రీష్ముమంగు బలహీనుడై బాతాళమునకు వెళ్ళుచున్న మన్మథుని వెన్నం 

టి సూర్య దీ ప్తీకి 'వెబిచి నలసపోవ్రచున్న వాయువులను, దమవాసనల దొంగిలికొని 

పోవుచున్న వినీ పట్ల తామోప,ధులు గనుక దమకు6 (బభువై న చం్యమనికి నొప్పగిం 

నో యనునటుల విటులు య్రీలముఖములయంద లి చమటాజవినశిడు వటివేళ విసన 
69 య 

కణ భాప్పుచుండెననియు, నప్పగించిన సురభిశ్వసనము మలయమారుతము. స్త్రీల 
డవు యి , వీ వాది 

ముఖములు -చం(ర డు. వాయువు వొంగ యనియును భావము. 

చ. సవుసి కథావశిష్టమగు+ చందన శై లస మాోరణంబుం గ్బ 

త్రీముగతి నింద్రజాలమున. + దేం దొడలా న్భువిం దాళనృంతజా 

లము లది మవూయయాటకు. దఃలంప దదియవుయూరవీంఛి కా 

భ్రమణమె సాశ్నీ గాదె నగ+రంబున నట్టికడింది వేసవి౯. 64 

టీ. నమసీ == నసష్టమై కథా,...బుకా - కథావశిష్టమగు = కథామా(త్రేమంగు 

మిగులునట, చందన శైల సమిరణంబుకా - చం౦దనశేల జా మలయ పర్యతేమునండలి, 

సమిారణంబుజొ=మ౦దమారుతీమును) భువికా=భూమియం౦దు, తాళ...లు - తాళ 

స్ఫంత=విసనకి జ్ఞల యొక్క) జూ లములు=సమాహా ములు, ఇం దజా లమునక=ఇంద 

జూఅవిద్య చేత, కృగతినుగణీక్ కా మాయచేతను, ని, “వ్వజనం తాలనృంతేక ౧, చక్రం 

జూతేంచజాలకి మ్మనియు నమరము. 'లేందొడలెక౯ = తెచ్చుట శారంభించెన్కు ఆది= 

అవాయువుల ౭ బెచ్చునది, మాూయరకాటకుకా = కపటమాటకు, తేలంపంగకొ = విచా 

రింపంగా, తదీయ... నె - తదీయ = ఆళాళవృంళ సం బంధిమయైను మయూరపింఛికె 

(భమణమె - భు నూర సెమలియొక్క, పింఛికె = పీింఛముయొక్క_, (ఫముణమెకా 

తిగుగటుయు, నగ గంబునకొ=ాపట్ట.౧మునందు, అట్రీ=అటువంటి, కడింది వేనవికొడాకఠిన 

మగ గీప్కమం న్కు సామీ గా దెడాగు టు తు గా దాం 

తా. మిగుల కశనమగు గిప్యమంచు మలయమారుతేము నస్సమెపో (గా దానిని 

మాయతో గాం డీవిడ్య"క విననకి జ్ఞలు జెచ్చెననియు, నది గారడనుగుటకుం దాళ 

వ్ఫంతేముల చుట్టును కొన లయ ౦దున్న “ెములిపింఛిన యొ సామీయనియు ఉదాంగను 

పింపకయుండి యిట్టివిద్యను జీనిననియును భావము. ఐం దజాలికునకు నెమలిపింఛ ము 

కొనలయు ననుటకుం (బయోగము. న్లో, “ థామయకా బరి బర్జాణి మాహ యక్ జం 

తనంతతిం, విస్తాపయక నభాః కశ్చి దాయయా వై 0 దజాలికః" అని, 



120 అము _క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

శే, అట్టి'వేసవి 'బెడిదంపు+ వెట్టకతన 

హా స్టము సెవర్ప సారెకు 4 ల స్తకంబు 

దుసికిలగోణగాడ సవరింప * వసముగాక 

పుష్ప బాణుని చెణకువి + ల్పుడమిం బడియె. 65 

ప టీ. అట్టి వేసవికా= అట్టి గీస మంగు, 'బెడిదంపువెట్టకతనజా = క నమస వెట్ట 

చేతను వా స్తముజ=సపాణ్సి చెమర్చక్ =వెమటంబోయలా,. సౌ రకోకొజాసలుమాటు 
జో న్ా ధర టో గల అద జో ర్ ర అట వ్ టి 

ను, ల_స్తకంబు=ధనుర్య్మధ్యము, ని. ఆ స్తక స్తుఫనుర్శ్యన్య మ్ముని నిఘంటువు, గుల కీలంగ( 

గాదె=పిడికిటనుండక జూ టజిపోవ (గదా, సనిర౦పకొకా చక్కి జే టన్ వనము గా 

క=వళముగాక్క పఫుస్ప-..ల్ = ప్రుప్ప బాణుని జమన్మగునియ్మొకి .. , “చెటికువిల్ = ఇతుం 

ధనువు పుడమికొ=భూమియందుు పడియెకొడాసత నమాదమెను, 

తొ, అనగా నది భూమియందు. జెబుకుపండెడుకొల మకుట, 

మ, తరుణు లలి యొజు నుచంబు లునుపం + ద్నద్భృెత్యము గ్ముతె 
రుంణం ౧ Ce a) యు 

పెరశే(పం జనుటెం చెగాక రవిదీ$ విం గుంక పాతాళ 

హ్యారముం దూ టీనవాని సీయదుకు త్రో ళ' తెచ్చు నా డీర త 
ఖు 

5 ne + ఫ్య > చ్చిరకృష్టింగను నట్టి శెత్య మలరిం+వె న్నూతులం దశ్లణి౯. 66 

టీ. తకుణులు=యునతులు, తల్లియొజక్ = నూతుల'సే6 గట్లణమున్న పెద్దయొర 

మిందను, కుచంబులునుపకొ=నీళ్లు జేయునప్పుడు న్థనములానింప ౧౫, తభృృత్య ముల్ - 

తత్ =అకుచములయొక్క.) శెత్యముల్ = చలునలు దీము'లై= పొటగువ్వ తు (పొటీ 
గ్ా టీ pre gy 

గువ్వయన (గా స్వజాతిపతుల నాకర్సి ంచుటకు శెంప బడినపటీ,. ఉదక శెత్య మున 

కౌకర్ష కంబులై యనుట), "పెర శేంయపక = పేనేపింప6ంగా, చను'జ౦చె6 గాక = ఎిత్య్టయు 

వచ్చెంగాక, అట్టుగాకుండెశేని, రవిదీ పిక సూర్య ప తొపముచేత్ ను, కంకి లగి, 
య అలి గ 

పాతాళగవ్వూరముకా = పూతా భబిలమున్సు ని. “దేనభూతే బిలేగువో, గ హరి నమ్మని 

యమరము, దూటినవానికొ=చొచ్చినయుదక త్య ములను, ఈయ నుగు తా ల్లా లబ "ఈ! 

9 శై నానా % ముళ్లు వేసిన తాడులా, "తెచ్చుక= లేంగ అవు, నాక్ =అనయగా దీర్భ. = నీ -దీర్ధ్యృణ 

పొడవైన, తత్ =ఆ( తాళ్ళ యొక్క, చిరజతేడ వైన, కృొన్టీజొ-ా చంయట'చేతిన్కు కనునట్లి 

ఎ ల్యేములు = పొంద ,నట్టిచ ల్ల (దనములు, అర్హ టీకా=లగీష్ప మున, నూటములందుడణొడు 

చేందుడు బావులయందు, ఆలరించెజా=సంతో పె ట్రైను. 

తా. న్లో. *కూపోదకం సటచ్భాయా తాంబూలం తరుణీకు పొ, శీత కా లేభే 
దుష ముషకాలేతు శీతల"మ్మను న్యాయముంజటి బొవ్రులయందు నీళు చేంచెడి తయణుల 

లా లా ఖీ (9) 04 

. యొక్క కుచములు తల్లి యొ అమె (పగ నాకు చ శెత్య ములు పొటిగున్వ లై సూగ్యకిరణ 

ముఖకు వెఖచి పాతాళము దూటుకొనియున్న శల్య మును 'లేపలగా 6 జను జం లాని 
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౧౧ ౦౧౫౧ 

(గ్రీష్యమునందు. మిగుల సంతో పము పెస్టై నని తాత్పర్యము. నూతులలో నీళ్ళు పాతా 

భమునంకు ననిఫావము, 

యీముళ్ళు వేసిన (తాళ్లు తేచ్నునా యనునట్లు నూతులయంనున్న నీళ్లే చల్లందన మట్లి 
య రు 

మ. స్వ నిదానో గ నిదాఘవై ఖరిన యూ+మ్మన్నన్లి క ల్కా-మినీ 

కనదానీలకబా గృప జి నెజియిల్లా. బాపలాం బాటల 

ల్హనతం చెనియసోనం గూర్పునది యాగా నాభియు న్నిర్విమం 

బును దో(బుట్టువు లయ్యు వేర్పడ గుణం+బు ల్సూసం గాం జూడ మేం 

టీ. స్వని ..న - స్వ=తీమకు నిదాన = శౌరణమెనట్లి, నిదాఘవైఖరిన = 

వేసవివలెన్సే మల్సికల్ =మ థైలు, ఊపుక = వేండిమి చేత కామినీ...న్ _ కెమినీ= 

శ్రీలయొక్క-; కొనత్ =జఒప్పుచున్నట్టి, ఆనీల=సర్వమునల్లనై నృ కక్యూగప జ్హ్మ్హ_క జ 

తలవెం్యడుకలకొసలన్కు చెటీయబ్దాకా = పగిలి (_బద్దలగునట్లు గా, పాపలాక = 

పాయ (జేయగా పొటలల్ = కలిగొబ్బుపుప్పములు, “పుషేఎక్టీ చేపిపాటలా” అని 

యమరము. సునతకొ=అధికమగునట్లు గా, తేనియసోనకా = మధు సవముచేతను, కూ 

రక =అక బాగ ఫప్యుబద్ధలనుమరలలగ లియునట్లు చేయును, అదియాగా=ఒకబుతువు 

నందు6బుట్లినద్వివిథ౧బులగు ఫ్రువ్పములకు విరుద్ధ ముగ నుండు "రండుగుణము లెట్టుగల్లు 

ననంగాయు క్షం జే, నాఖియుజనిషమ్సు. నిర్విఎంబును =అమృ తీ మును, తోయిట్టువు 

అయ్యక, గుణంబులుజ నెటిగుణంబులను) వేర్పనక = వేజుపడునట్లు) చూప ౧గాక == 

ఆగపబుపంగను చూడ మె= దూడలేదా (చూచితిమనుట). 

fal a జ్ : చ "లె తా. (గహ్మమున మళ్దెలు పాదిరిపువ్వులొను మెండుగనుండుటవలన మల్లెలు ధరి 

యింపంగా. నవి విచ్చుటనలన స్తీగీలకీల'వెండుకలు నవలుననియు పాదిరిఫువ్వులధరి 

యి౦పలగా నందున్న 'ేనెసోన చేత విచ్చియున్న క 'చా(ములు మరల గదినీయుండునని 

రాకీ Pn న్ 2 ౧5౪ ry N న 
యు త (బుట్టున్రలేనను ఫీన్న గుణంబులు గట్టియున్న వి సామృతములం౦బలే మల్లెలు 

పాదిరపున్ర్యలు నొ కబుతున్రునందుయ బుట్టినవై నను భిన్న గుణంబులను |బకౌశింపం 

జీేయుచుం'డోను, 
“ఇ 

శా. తారుణ్యాతిగచూతనూత్న ఫలయుః క్రైలాభిఘారస్వన 

ద్ధారాభూవితేశు వ్యదంబుహృత మా, త్ప్యచ్భేద పాఠోద్దత్ 

ధ్రారంపుంగన రార్చు భోగులకు సం+భ్వా వెళలం గలి కాం 

తారాభ్యంతర వాలుకౌస్థితే హీ మూం+త ర్నారిశేళశాంబువుల్. 68 

టీ, కేరి. ల్ _ క? కెౌంతార జ్య ౧ గారవనముల మొక్క) ఆ భ్యంతర=న డు 

మునున్న, వాలంకో= ఇసు కయందు, స్థికజఊంచ (బడిన, ఫీ వూ౦థ$=ఆంతీ కృీతముగల, 

10 
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నారికేళాంబువుల్ = కుంకౌయనీళ్లు తారుణ్యా. = .ర-తారుణ్య-=తరుణత్వ మను, ఆ 

తీగ=అతి కొమించిన, చూక=మామిడి వెట్లయొక్క_), నూత్న ఫల=దోరపండ్డ తోడను, 
యుక్ = కూడినట్టి, తెల=నూ నెయొక్క.., అభిఘారజ తీరుగంబోంత చేతను స్వనత్ = 

ధ్వనించుచున్న ట్ల, ధా రా=అవిచ్చిన్న ముగ, ధూపీకే=పొ గపయడినట్ల, శుష్యత్ =కో 

షించుచున్న, ఆంబు=ఊదకముగల[ప దేశ మువలన, హృతే=తే యబడినట్టి, మాత్స = 

మత్స కిసంబంధియగు, ఛేద=శ కలముల యొక్క, పాక=జీర్ణకౌలమందు, ఉాద్దరజ 

ఊర్థ్వముగ వెల్లి వచ్చునట్టి, ఊద్గారంబు=_తే(పులయొక్క-, కొనరు = కొనరువాసనన్సు 

భోగులకుకొా = భోగానుభవశాలుగకు సంధ్యా వేళ లక = సం థ్యాకాలములంద్రు 

అర్బుక =ఎఅతణ౦చును. 

తా. అనలా నాీష్య కాలమందు భోగపరులయిన పురుషులు మామిడికాయ 

అతో వండుచున్న నూనెనలన గమ్యుమనునట్లు దిరుగ(బో నిన చేపలతో భోజనము జేసీన 

_తే(పులు విడువ నది కనరుగనుండును గాన నాకనరు మట్టుపడుటకు ౮౫ గోంగార 

వనములయందలి యిసు కలో స్టాపించియుండుటవలన నతిసీతలమగు కుంకౌయనీళ్లను 

సంధ్యా కాలములయం౦దు( (దాంగుచుందురు, 

ర గ్రామ గ్రామంబున నొక 

సామంతున కిడినచలువఃచప్పరములు * త్ర 

ర "మేదిని. గుంపటిలోం 

ఊజామరలుంబో ల నట్టోత టి నొపా 5౯. 69 

టీ, (గామ్మగామంబునకొ=ఊరూర నున్న, ఒక సామంతునకుకొ = ఒకొక 
దొరకుగా, ఇడిన = దట్టముగ వేసిన, చలువ-చప్పరములు = చలునపందిళ్గు, ఈరై్చైజు 

మెండ్రై (కేన్ల్ఫై యనుపాఠమందు( దనియంజేయునవి యొ యనియర్థము.) అట్టళ టీకా 
=ఆవేసవియందు, మేదినికా జఫుడమియందు కుంపటిలో == కుంపటిలోనున్న, 

తామరలుంబో లె=కమలములవ లెను, ఒప్పారెకా=ఒ ప్పేను. 
తా. (పరిగామమునందుండేడి దొరలకుంగా వేసీన యేక ములగు చలువ 

పందిళ్లు మెండై యా గీప ్మకాలమంగు భూమిలో గుంఫపటీయంకుం దానురలు మొలి 

చినరీతీ నుండెను, 

తే తోంటం బగ లుండి మల్లెలు + దుటిమీ కావు 

లమర మా పైన నికుయం+ త్రముల కొయ్య 

జేరు ప్రజ వొల్చె భావివృ+స్టికిని గుడ్లు 

త్రో మధురి మేచ్చ డిగునెజ్హ+చీమ లన, 70 

* తేనె, 
చ్చ 
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టీ. తో(టకొ=తో(టయంన్సు పగలుండి=పవ లెల్ల నుండి మాపెనక=( పొ 

ద్దుగుంక గా, మల్లెలునుటీమి= =మ ల్లెపువ్వులు శిరంబునముడుచుకొ న్ని కావులమరక = 

చంద కావివ్యస్త్రములుధరియించి, ఇక్షుయంతేములకుక్ = చెజకు గానిగెలన మీపము 

నక్కు ఒయ్య (జేరు= మెల్లగ బవే శించుచున్న, (పజ=జనము భావివ ప్రి కిక=ముందు 

గాలవర్ల ర మునకు (గుడ్డుతో కా = గుడ్డ్దుమోచికిెని, ముధురిమేచ్భక = =తీపుమో ది 

“కొంత: చేకేను, డిగు = దిగివచ్చునట్టి, ఎట్ట చీమలన(గకొ = ర క్షపిపీలికలనునట్లు, పొ 

లెక =ఒస్పేను. 

తా. పగలెలను దోంటటలలోనుండి య స్తమింపలగ మళ్లెపువ్వులను శిరంబుల 
య వానే యm 

ధరియించుకొని చెబకుగానిగాల సమోపములను మెల్లగ జేరుచున్న (ప్రజల జూడ ౯గా 

ము౦ మనర్ష మునకు నూచక౦'బై (గుడ్డుతో (నాడ 6 దీప్రువస్తువులమో 6దియాళ చేత దిగి 

వచ్చుచున్న యెజిచీమలో యనునటుల నొప్పుచుం డెను, 
(ఒ3) 

క, అస్పెనువేసవి విభవము 

విష్తుగం దన్న గరనికటఃవృవగిరి హరికిం 
దెప్పతిరుణాళ్ళ రా ముద 

స గి 
మొప్ప న్నర దేళ విప్రుం + డొక్క-(డు భ్ కక్, గ 

టీ. అప్పెనువేసవికా=లగీప్మమందు విభవము = వైభవము విప్పుగక = 

విస్తరింప గాను, తిన్న .. .కికా - తన్నగర= ఆమధుర యొక్క.) నికట=సమిపమంద లి, 

వృపగిరివారికిక = అళభురియందుండు సుందర బాహు స్వామి క్రి తెప్పతిరుణాళ్ల = 

ఊడుపోత్సివము రాకా = రాయగా, భ_క్టికా = (పియభ క్లిచేతిను, ముద 'మొప్పక = 

సంతసము పొల్పునటుల, ఒక్కడు = ఏకా కియైనట్టి, పరదేశి పుండు=పర బేళమం 

దలిబాహాణు (డు, 
— 

తా. సుగమము. 

క, సేవించి పోవుతటి మధు 

రావిభవము జూడ వచ్చి థీ శాంతిమెయి నె 

పా వెఘసీట. గృతసం ' 
ల్లా 

ఛ్యావిధి యె నృపపురోహి+ తావాసమునక్ 72 

టీ. సేవించి=భజించి, పోవుతేటికా=పోనున పుడు, మధు రావిభవము =మధురా 

పటు ట్రణపుళ్ళంగారమును, చూడవచ్చి=క న్ల్గొనుటకువచ్చి, (శాంతిమెయికా = బడలిక 

చేతను, మాస్ర్ర=సాయంకెలమందు ఆ వైఘనీటక=|పసిద్దంబగు నావెఘ కుయను నదీ 

కీర్ణంబులందు, కృతే. = .విధిర్మై లా కృతే = చేయ6ంబడిన, సంథ్యావిధియె =. సంధ్యా 
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నుహైనముగలవా(డై నృపపురోహి తావాసమునక్ = రాజపుకోహీతునిగ్భ హముం 

జేరి యందు. 

తా. ఆ విఫప్రుండు సుందరబాహుస్వామిని సేవించిపోన్ర సమయమున నా 
మధు రాప్రుర వై భవంబుల( జూన నిచ్చగలవా (డే వచ్చి బడలి సొయంకౌలనుం దాసీ 

ద్ధంబులగు వైఘ యను నదీ తీర్ణంబుల యం కు సంధ్యానంద నాద్య నుహ్లానములం బరి 

సమా పి నొందించి రాజపురోహి తునియొక్క_ యిల్లు సొచ్చి యని యభి (పాయను. 

స్తీ, పరిపక్యసుర భిరం+ భా ఫలంబులతోడ, 

దలమెక్కు వనససెం+ దొలలతోడ 

ఘృతవిండనిభకర్క +రీఖండమ్వులత్ డం 

బలుబెజంగుల మావి+పంత్త తొడ 

గో స్టనీమృదుగుళు+ చృస్తోమములత్ “డం 
గప్పు దేరిన వడ పపుతోడ 

నుమధురస్థూల దాఃడిమబీజములణోడం, 

* దనరారు రసదాడిగనెలతోడ 

కే బానకం బతిథుల కీడం + చాను, గోలి 
0 

యర్చనాద త్ర చందనః చర్చ. చెలి 
— iO 

విరులు సిగ దాల్చి కర్పూర ఏటిజబురు 

గొట్లుచు ద్విజుండు నెన్నె లబెట్లుగాయ. 78 లు లు 
టీ, పరి...తోడకా _ పరిపక్యజ, క ముముగంబశ్య మె, సుర ఫి=పరిమభించుచు 

యు ల 

న్న, రంభాఫలంబులతోడకా = అరంటిపంద్దితోడను) దల మెక్కు_--బలిసియున్న , పనస 
0దొ లలతోడకా=పనసతొలలతోడను, ఘృత. ..తోడక-ఫ్యుతపీండనిభజ నేతికరు 

డులవంట, కర్మ_రీఖండములతోడక్షా కదోనపండ్ల (బద్దలతోడును, నీ, “ఉర్య్వ్యారుః ర్ 

ర్క-_రీత్ర్రియా” మ్మనియమరము.పలు . . , తోడక్ _పలు'దిజంగుల=అ నేక వినములయిన, 

మావిపండ్లతోడక= చూతఫలంబులతోడను, నోస్తనీ...తోడజా _ గో స్త రీ=( దాత 
క ఆగి వాం ఆలో టో | os ణం యొక్క, ని. మృద్వి కెగో స్తనీ దామోయనియ మగను, మృ శు-=కోమలంబులగ్వుగుళు 

చృ=-గుత్తులయొక్క_) స్తోమంబులతో డకా= నమా హములతోడను, క స్స దేరిసనడ పప్పు 
తోడకా=పొట్ల్టువద వినవడపప్సృత్ కడ న్కు నుమధురి ,..తోవజా _ సుమణుర-=ని కలి 

యు6 దీప సూలజ=గెప్పలైయున్న , దాడిను నీజముల తొ “చజా= దానిమృగింజలతోను, 
ఇ గ 

తేన .తోడల్ _ ఆనరారుజవ -ణెవే న, (తేను వౌరు అను 'సొగమున దృ ప్రి గములెన 

* తనుసారు. 
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యనియర్గము.) రనదాడిగ నెలతోడక=రనదాడి చెజకుగడలతుంటలతోను, పానకంబు 
=పసాొనకమును, అతిభులకుక =అతిథు లైన చాహ్మణులకు, ఇడ్డకా= ఆయింటి బావ్య్మా 

ణుండియ్య ౯ గా, తానును, (కోలి= పుచ్చుకొని, అర్న..,న్ _ అర్బనా=పూజా కౌల 

మందు, ద త్తీ=ఇయ్య (బడిన, చందన=| శీగంధము యొక్క, చర్చక=పూయ చేత, తేలి = 

తో(గ, విరులు= ప్రప్పంబులుు నీగకొ=శిఖయందు తాల్చి=ధరియించి కర్చూరవీటి 

జబురుగొట్టుచుక =కర్ప్బూరమతిళ యించిన విడియము చే జబురుకొటుకొనుచు, వెన్నెల 
6 

బెట్టుకౌయకా=మంచివెన్నెల గాయంగా) ద్విజుండం= ఆపర బేళ బావా్మణు(డు, 

తా. పండిన యర (టీపండ్లు బెద్దవిగా' సన్న పనసతొలలు దోసపండ్ల (బద్దలు 
య ది య శో 

న నేకవిధము.లైన మామిడిపండ్లు (దాశతుగుత్తులు తీప్రుగలదాడిమవిత్తులు పొడవై నచెజు 

కుతుంటలు వీనితో నాయింట్ట బాహ్మాణుం డతిథులకు6 బానక ౦బిచ్చునెడ6 దానును 

చానము సేసీ తొలులనిచ్చియున్న చందన ములదింకొని పుష్పముల సిగయందు ధరియించి 

కభూ,రయు కంబెన తాంబూలము వేయుచు మంచి వెన్ని లయం దాపర చేళ చావా వట వ! ("బార 
ణయుం డుండ.6 గా. 

శే. మాత్రసంచి తలాడగా + మార్గ వేది 
నొక్క డార్యలు గీత లొండొకయ దాసు 

భామీతంబులుగా. దోడఊ బ్రాహణానఘ ట్రా 

ముబునుపోకకుం జదువం బ+రున్న వేళ. 74 

టీ. మా్యతసంచి = ఆసీమిసంచిన్సి తలాడ గాక = తలగ డబిల్ల గా (బెట్టుకొని, 

మార్గ వేదిజా =| తోసయందున్న యరు(గుమో(దన్సు ఒక్క_ండు = ఒక్టాహ్మణుండు, 

అర్యలు= ఆ ర్యావృ త్రములను, జండటోొెక (డు=మతియొక్క_ండు, గీకలం=గీతేల నుశ్లోక 

ములను తాక తాను సుభాషితంబులు గాక = నీకిళోకంబులు గా, తోడి చావ్లా 

శొభముజలతనతో బరుండి యున్న (బాహ్మణుల్కు ఊబుసుపోకకుక-=(పొద్దుపుచ్చు౯ొ 

నుటకుు, చదువకా=పఠింపల్బూ పరున్నవేళక =పండియున్న సమయమున, 

తా. అసీమిసంచిం దలగడబిళ్ళం జేసికొని మార్గములో నున్న తిన్నెమో(ద 

నాకం 'డారాంసా తములు మజియొకం౦డు గీతలును, దాను నీత్శోకములు నిట్లు తన 
థీ 0 ౧౧ డా 

గడ అయ అ 

తోంగూడ నున్న (బాహణులును (పొద్దుబుచ్చికొనుటకు6 బఠరింపంగా6 బరుండి 

యుండ రగా. 

నీ. పన్నీ టితోం గదం+బముంజేని పూసిన, 

మృగనా పస రాచీోనగరు దెలుప 

"చాటలానిలము లా+ర్చలో6 దపారపుంజుంగ్సు, 
| ల జ ఓ 

అలరు దానికి మూసు + నళుల జంప 
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గర్శడొ లామౌ క్తీకచ్బాయ లెగంబ్రాతు, 

నురుహారరుచుల( ద_స్తరికిం దన్న 

శని కాంతి చెంగావి + దసిలిమించిన శేలి, 

స్వర్ణృతృరువువాండి+వాలు మెటయ 

చే, మెలంత యడపముం టే, జరన్మేరు పన 

దలవరులు గొంద జొలసి ముం+దణుం జనంగ 

నర్జి రథ్య్యాంత రాంతనపు+ రాంతరమున 

భోగినీసంగలికి రాజు + వోవుచుండి. 75 

టీ, పన్నీ టితోకొ=పన్నీ టితోడను, క ద౦బము6బేసీ=పరిమళ ధన్యము అ నన్ని 

టింగలిపి, పూసిన, = .స - పూూసీనఆాఅల (దిన ట్ల, మృగ నాఖి=:క స్తూ రియొక్క్క, పన జు 

మేలిమి, రాచనగరు= రా జగ్భుహూ మున్సు తెలుపక్=కి నుపటుస (గా (కస్తూరి రాజు 

లకు 6దక్క_ సామాన్యులకు (బిక్క. దనుట), పొటలానిలములు.పొటల=క' టగ్ గట్టు పువ్వు 

అయొక్క_, అనిలములు= గాడ్సులు అర్బలకొజునినరంగా్కా తేసొదప్రుంయుంగులు = 

తలను జుట్టియున్న వ్యశ్త్ర పుం జుఎగఏలం, అలరుందావికిజాజు పు బ్బ వాసనలు మూంగు 

నళులకా - మూగుజూచుట్టుకొనునట్టి, అభులక తు మైదలనుచోంపక అతోలంగా, 

కర్మ. .లం- కర్ల=క్రోతేములంనుు, డోలాఆకి దలచున్న నాకి. ముత్య ములయొ 

క్క, వాయలు= కంతులు, ఎగ..,లక్ ఎగ ల్టబాంయజకు,పై కెగయుసట, యారు అధి 

క మైన, హార=ము త్య్యాలద ౦డల యొక్క; కుచులజా =: కొంతులన్తు (త్ర _స్పరకీక్ణా నను 

కక, తన్నకొ=కెలగదోయంగాా ళ₹ళి...లు _ ళశి=-నంానియొక్కు కౌంతి == 

“కాంతివంటి కాంతిగల), చెంగావిద సీలి= చెంగావిరుమాలు మించిన-:మో లిన, శీలి = 

చేతయట్టిన, స్వర్షత్సరువు=బం గారు పరు ంజుగల, వాఃడీవాలుజతీక్ష ఖష్టము "మెలుయక్ 

= (పకాశింప6గా, మెలశే=ఒక స్త్రీ, ఆడసపము దే ==అడపంబు 6జే గా, చర న్మే 

రువు = నడయాడు మేరుపర్వతము), అన6గక్ = అనునటుల్క తీఅనరులు ౫ తీలారులు, 

కొందటు = కొఫుగానుండుకొందజు్కు ఒలనీ=క నిపెట్టి ముందణిజాణప్రురో భాగము 

నందు చన క్ =పో (గా, ఆర్థిక =అస క్రీ చేతను, రథ్యాంతి రొంతేగపు 57085 మునక = 

రథ్యాంతర=మార్గమధ్యమంద లి, అంతీగపు రాంతేర మునక =: రండ సయ ౦తేకప్రుర మున లె 

నున్న గృ హమునందు, భో గనీసంగ తికిలా భో గ సీని భోగించుట కొజక్క రాజులపాం 

డ్యు(డు, పోవుచుండి=వెళ్లుచుండి, 

తా. సులభము. 

చ, వినియె నెల ల్చతుర్ల (యిని + వృష్టి దినాలిః రాత్వో కె శి దివం 

బున జర వయస్సునను + బూని పరంబున కప్పు పా చుద్యవుం 
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బనువ్రుగ జేయగా వలయు+నంచు. బురోహితధర్మ మాత్మ గీ 

లన నలవిప్రు( డాద్విజుల+లోన సుభాపీత్రము నృఠింపంగక౯. 76 

టీ. వృష్నిడినాలికికా = వర్గాకాలమైన నాలుగుమాసములకు, నెలల్ చతుర 
(ప) ల! ఆ యు 

యిని= తక్కి_నయొనిమిదినెలయందును ర్యాతికిక దివంబుక = పవటియందును, జర 

క =ముదిమిక్రె నయస్సునను వూని=ఆరంభించిి పరంబునకుక్ = పరలోకమునకు, 

ఇప్పుడు=ఈశ రీరనుండే, ఊద్యమం౦బు=[పయత్నేము, అనువుగకా = లెస్సగా, చే 
యం గావలయుక్రా = చేయనలయును,అం౦చుకొ =అనుచును, పురో హితధర్శ్యము ప్రరః= 

ముందటికి, హీత=క్నేముక రంబెన, ధర్మము = న్యాయము, అక్మేకొ = బుద్ధియందు, 

కీలూ_నకొ=నాటునట్టుగ, అలవి ప్ర (డు= ఆ బావాణు (డు, ద్వ్యిజులలోక జవ ప్రల 

లోపల్క సుభాషితముకా =నీకి పతిపొదకళ్లోకములను పఠింపక్ = చచుపలగా, విని 

“శా. “వరార్గమషా పయ లేతమాసా న్నిశార్లమర్గం దివనేయ లేళ, వార్షక్ష్నహే 
ఇథి టి థి థి ధి ౭ 

తో ర్యయసౌనచేన పర త్రహేతోరివాజన చాచి అను శ్లోకార్థముచొప్పున వర్షాకా 

లమెన నాలుగుమానములకు వలయువస్తుసామ(గులను మిగతయగు నెనిమిది మాసముల 

యంమున్కు రాతికి. బవటియందునుు జరకు పయస్సునందునుు, ఫరలోకమునకు వర్ద 

మానశరీరమందును, చేయందగిన (ప్రయత్నేములను బాగుగా జేయవలయు నని ముం 

దటికి హితమగు న్యాయము మనంబున కంటునట్లు గా నాోహ్ఞ్హణుండు విప్రుల నడు 

మను౦డి నీతిశ్లోకముల (6 బఠింప గా నప్పాండ్య రాజు వినియె నని యఖ పాయము. 

క. విని తద్గంఛార్భము నె క 

ము పాంంచి తెలిసి *,మా, నాడి కడకుం మ్శన న నూహిొ ఇ నశ, నం 

దన మాసమునకు భయపడి 

జనపతి యటుచనక నిలిచి + సం'తాపమున౯. 77 

టీ. విని తద్గ౦ం థార్థముక్ = ఆళ్లీకములయభి పాయ మును, నెమ్మనమునక్రా= 

నిండుమనస్సునందు, ఊహీంచి=ఆలోేచించి, తెలిసి=ఎలీంగి, మాగిన్పడి = స్పబ్ధచిత్తుం 

డె, కడకుకొజఛినజకు , తన=తనయొక్క్మ._, మాసమునకుకొ=[పమాదమునక్కు భయ 

పడి=ఫీతిలి, జనపతి=రాజ్బా అటుచనక = భోగి నీగ్భ హా మునకు ంబోక , సంతాపము 

నక =పరితా పముచేత, నిలిచి, పెపద్యములో[ క్రియ. 

ఉ. ఎక్కుడిరాజ్యవై భవము + లెక్క_డిభోగము లేటిసంభమం 

ప మె పుం బక్కొ-ట బుద్బుద ప్రతిమ మైనశరీరము నమ్మి మోతు పు 

" జకింా ౫ణింపకుంటి యుగఃసంధుల నిల్సియు గాలుచేతిబల్ 

ప +లు౯ె ప 0 ది రే. 78 త్రోక్కుల నమ్మను ప్రభృతు లు౯ా దుద రూపణ కుండ సెర్చి 7 
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టీ. ఎక్క_డిరా జ్య వై భపములు = రాజ్య మేమిశా క్వ కము, ఎక్క డి భోగములు 

=లేన భోగ మేమి నిక్వము, ఏటిసంభిముంబు = ఎక్క_డినంతో సము అక్కొ_ ట=కట 
కట, బుద్బుద్యపతిమమైన = నీరుబుగ్గతోడం దుల్యం వైన; శరీర మునమ్మి == దేహము 

నిత్వమనినమి, మాత్మ ప్రుంజక్క_ =మోత్షమార్షమును, గణం ౧పక్ = అయ్య పెట్టక, ఉంటికా 

=ఈాన్న వాడె ఉని, యుగ నంధుల కొ=ఒక..కి యుగము ముగి గలుగును నిల్ల 

యుక=డాండియును, కౌలు, ..లక్ _ కౌలుచేత=యమునిచేడ'నై ను ఒళ్యాక్కు..౬ కా 

=విశేప మగు త్రీొక్కి_ళ్గ చేత, అమనుపభ్ళ్భతులుజా వు (పసరు లై నమ న్వానులును, 

తుద కా = రీర త్యాగ కాలమందు, రూపటికి =గూపునహ్స ము గాకుండా, ఉఊంచనేర్చశే 

ఆటాందంగలిగి రా, 

తా. అవివ్రుండు సెప్పిననీతీశ్లోకముల యభఖి పా)యయును (గ్రహించి మనం 

బున మిసలవిచారి౦చి సృజ్ణచిత్తు'డై చీవరకుం దనకుం గలిగడు (పసమాధమునకు ఫ్రీతిల్లి 

యప్పాంశ్య రాజు భోగినీగ్ళహమునకు బోక మార్గమండే నిలిచి పరతొపము"ే 

రాజ్య 'మేమి శాశ్వతము భోగ మేమి నిత్య మెక్క_డి నంతోబము కటకటా నీరు 

బుగ్గతో నమానంబగు నీశరీరమును నమి మోత్మమార్షకు విభారింసనైని నొ కొక 
యుగ నత్సీరములు భూమిని చాలించినము న్యా నులు దమతమ 3 రీర యులను నీల్ల KOR 

రా లేదుగదా యని విచారయు కుడ యుండే నని తాత్సగ్యను. 

క, ఆన్న ట్ల యుండగా దరి 

వా లం క్రి న్నరులను నావ చెర్చు* క్రియ వెస దాం బో 

కున్న ట్ల యుండి కాలం 

బు న్నరులకు వయసు. బుచ్చి మోసము. 'దచ్చు౯. 79 

టీ, ఊన్న ట్టయుండ -గా= ఉన్న దాని౦బ లెనుండ్, నావంఓీష్కు సూ, “సోనా నాపి 

రె నావో” యను సూ తము చేత నొళ బ్లమున గీయాపంబునచ్చెను. దరికికొ=తీగమునకు, 

నరులనుజమ ను ష్యులను, చేర్చు. కియజ = చేర్చు లాగున, శాక్ = తొను, వెసంటోకు 

న్నట్టయుండి= వే గిరముజరిగిపోకున్న ట్లు గాను "డి, కాలంబుజ కెలనము, నరులకు =ము 

నుష్యులక్కు నయసు (బుచ్చి = ఆయువు (బో గొట్టి, సూ. “సాంతాద పయః (పభృతే 

0 24 జ we l జా ల _ స్టోపో౭_స్యే సాం చి యనుసూ[తేమువెతే ద్వి త్వా భావము మానము దొచ్చుకొ== 

భంగపాటు గలిగించును. 

తా. నావ యెక్క... గా నచట నే యున్నట్లు గనుపడుచు దరికి మనుష్యుల. 

జేర్చురీతిని. గాలంబును నరులవయసు ఇలియకుండునట్లుగి 6 జేసి పో పోగొట్టి క డపటికి 

మోనము( చెచ్చు నని భాళ్సర్యము. 
Gl 
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చ సగరు నలుం బురూరనవు: ద్రి+ళంకుసుతు న్చురుకుత్సు. గా_ర్తపీ 
ర్యు గయుం బృథుం భగీరథు సు+హోత్రు శివిం భరతుం దిలీపుని౯ 
భృగుకులు యౌావనాళ్వు శశి(వీందు ననంగుని నంబరీషు. బూ 

రుం గురుని రంతి రాఫువు మారుత్తునిం గాలము ఖోలుపుచ్చ బే. 80 
టీ. షట్న్మకవర్హు లగు సగరుని నలుని పురూరనుని, (తిశంకుని సుతుండగు 

హరిళ్చాంటద్రున్సి పురుకుత్సుని, కార్త వీర్యుని, మటీయు మహారాజులగు గయుని, పృథుని, 
భగీరథుని సుహో(తుని శిబిన్సి భరతుని దిలీఫుని పరశురాముని, యావనాశు(ని 
(అనంగా మాంధాత, శశిబిందుని, అనంగుని అంబరీషుని, పూరుని కురుముహో 
రాజాను రంతిజేవునిి రాముని మరుత్తుని, ఆగు వీరలను కౌలము కోలుపుచ్చదే = 
కెలము మోసపుచ్చ లేదా. 

తా. సుగమము. ఇచ్చట పేర్కొనయుడిన మహారాజులు, పోడశమహారాజు 

లును మజియునొక్కా_ండునని తెలియునది, 

క కాన. దటిచ్చల వముగురా 

జ్యానందము మరగి యింద్రి+ యారాముండనై 

పో నింతనుండి పరలో 

కానండంబున కె యత్న + మాపాదింతున్, 81 

టీ. కానక్రాజకౌవునన్సు శేటిచ్చలమగు = మెబుపుపశె ననిత్య మైన, రాజ్యా 

నంద ము=రాజ్య సుఖము, మరగి==త గిలి, ఇంటదియారాముండనై = ఇం; దియపరవశు6 

డె, పోకొ=పోవను ఇంతేనుం౦డి=ఇదిమొదలు, పరలో కౌనంద ౦బున కె పరలోక 

సుఖమునక్కే యత్న ము=[పయత్నే మును ఆపాదింతుకా=జఒనరింతును. 

తా. కౌలము చక్రవర్తులు మొదలగువారినింగాడ మోసపుచ్చినది. : కావున 

మజ ప్రవలె నతిచంచలంబగు రాజ్యానంద వుపేన్నీంచి యి౦్శదియపరవశుండ-నె యుం 

డక యిదిమొదలు పరలోకసుఖమునకు వలయు పయత్నే మొనరించెదను. 

క, వర్లత్రయపరతే మువు 

స్ప ర్ల య్మోమధ్యమాధ్య్వ జాంఘాలిక తా 

దుగ్గ్షతియు నొల్ల మజ యప 

వర్ష దు6 జే వే ర్పెటీంగి + వాని భజింతున్. 82 

టీ, సర్గ్యతయపరతజ- =ధర్యార్థ కామా స క్రిచేత, ముహుః=పలుమాణున్సు స్వర్గ 

...యున్ - స్వర్గ త్రివిస్టపముయొక_, మౌ=భూమియుక్క_, మధ్యమజ=మధ్య ప్రదేశ 

భందలిి అధ్య=మార్గమునందుు, జాంఘాలిక తాజ సత్యరగ మనమనియెడు, దుర్గతిక=' 

17. 
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నరకమును, *నిరయోమర్షతిత్ర్రి్య యా” మ నియమరు (డు. ఒల్లక వఇస్టపడను , నుటి= 

మ టీయుమన6గా, అపవర్షదుండు = మోనము నిచ్చువాండు, ఏవేల్పు కా ఏచైవమో 

ఎణింగి= తెలిసి వానికా=ఆటైవమును, భజింతుకా = సేవింతును. 

తా. ధర్తార్థ కౌమంబు అనియెడి పురు పెర త్రయాసక్టిచేళ బలుమాబు స్వర్గము 

నుండి భూమికి భూమినుండి స్యర్ణమునకునుం బోవుచుండు మార్గమునంగు సత్వర గమన 

మను నరకమొల్లను. మటి యేమన నపనర్గపముం శగునట్టివాం జెన్వండో వాని గాతీం॥ 
సేవించుచున్నా (డను. 

క, అని తలంచి మెచ్చి యవ్వ 

ప్రునకు న్వీటీకరండ+మున ముద్రిత మై 
యునిచినయుకముడు పార 

తునిచే నివ్పించి నగరు+సొచ్చి నిశి చన౯, రితి 
టీ. అని తలంచి=అట్లని యూహీంచిి మెచ్చి=తన కిట్టి జ్ఞానము6 గలుగ లజేసీ 

నందులకై సంతేసీల్లి, ఆమి ప్రనకకా=ల'బాహణునికి, వీజీ కరండమున[ా-సక్కో.. లా 

కుల బరణియందు, “గడుఃకరణ్లోలగుడో వరణ్ణశ్చకిణోయుణ$ యని ఫుంలింగ శేష మునం 
దమరు(డు. ముదిత మై=ము దింప (బడి, ఉనిచిన=డం'చయబుడిఎయున్న, ఒక ్ముడుస్ర= 

వరాలముళ్లెయొకటి, అరకునిచేక=అము శ్లె పొలించువానిచేశజా, ఇప్పించి, నగరు = 
రాజగ్భవామున్సు చొచ్చి పవేశించ్చి నిళిజారా రీ, చనకొ=ావెళ్ల గా. 

తౌ, అప్పాండ్యరాజు వూర్యో క్షపకారంబుగ నూహించి తన కిట్టి జ్ఞానము. 

గలుగ ౧జేసీన యవ్వి(ప్రవిషయ మై యానందమొంది యతేనికిం చాంబూలకరండంబున 

ము(దింపయబడి యుంచియున్న వరాలముడు పొకటి యాధనరత్నకునివత నిప్పించి 

తాను నగరు (పవేశించి తెలవాలీన వీమట, 
య ణా 

క కొలువై బవ్యధాూసనమయంబుల 

'మెలంగడు కోవిదులం జూచి + మోమిాశాస్ర్రం 
బులలో నెవ్వండు మోకుం 

బెలయించునొ చూచి నిశ్స+యింపుం డటంచుక, 84 
టీ, కొలువై ఆఆస్థానమందు౮భార్చుండి, పహ, ..ల౯ా - బహు అ"నేకవిధం 

బుఠలగుు సమయంబులకొ = సేద్ధాంతములయందు, ని. “నమయా శృపణాబార కాల 
సిర్ధాంతసంవి దొయని నిఘంటువు. మెఠలం౫డుకోవిదులకొ _ మెల డున మర్ధ్థలెన, 
కోవిదులకా=పండితులను, చూచి = వీత్నీంచి, మోమోశా(న్ర్రుంబులలోక్, ఎవ్వండు, 

మోతుంబు=ఆపవర్గమును, ఎలయించునో=పొందించునో, చూచి నిశ్పయింప్రుడుకా 

పరికీఅన (జేసి నిర్హయిం ప్ర (డు, అటంచుకొఅలాగని, పేపద్యములో (కీయ, 
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"తే, వాద మొనరించి 7లిచి తశ త్త (౦బు "'దెలుపు 

వాని కని బీరపువ్వులల బోని టంక 

సాలవాటులు నించి యా+జ్థానిం గట్ల 

గాలసర్పముగతి వ్రేలు+జాలెం జూచి, రిక 

టీ. వాద మొనరించి = (పసంగము సేసి, ౫లిచి=జయమునొందిి తత్హ్వంబుం 

ఉజలుపువానికని=షదియ సత్యం బని కనుపజుచువానికనుచు, బిర...లు = బీరపువ్వులం 

బోని=బీరపువ్వులనంటి, టంకసాలవాటులు=్య కొ తృమ్ముదలు చేసినమాడలను, నించి= 

నిండంబోసీ,ఆస్ట్థానికొ=సభయందు,ని. “అస్థానీ క్లీ బమా స్థాన మ్మునియమరము. కట్టక = 

కట్టగా) "కౌలసర్పముగతికా = కృష్ట సర్పమువ లె (వేలుజా లెక = (_వేలాడుచున్న 

జా లెను, చూచి=వీతీంచి. 

తా. ఆస్థ్టానమం డాపాండ్య రాజు గరార్చుండి యున్న వాడి య నేకళాస్త్ర 

సిద్ధాంతేములు చెలిని కొనియున్న పండితో త్తముల రావించి వారినింజూచి మిమిశా(్త్ర 

ములయందుం జక్కాలగా విచారించి మోక్ష్య్యపదుం డై నడేవు( జెవ్వండో యెతింగింప 

నలయు ననుచు (బసంగ మొనరించి గానిచి త్ర త్త ముం ఊలిపినవానికి నిప్పించెద నని 

మాడలచే నింపంబడదిన జా లెను చెప్పించి సభయందు6 గట్టింప నావరాలజా లెను జూచి 

యప్పండితులు. 

క, వారు నొకం డన నువు నొక6 డన 

హారి నొకం డన శిఖ నొకం డన + నర్కు నొకం డనక్ 

గరిముఖు నొకం డన రజనీ 

శ్వరు నొకం డన నజు నొక డన + వా దై నతఅికా 86 

టీ. ఒక డు=ఒకవిద్యాంను (డు, పారుననకా=ళివుండం మోక్న్షు[పదుడనంశా, 

ఒకండు = మటియొక (డు ఉమననక్ = శ్ర క్రి మోతు ప్రదా త్రియనంగా, ఒకడు = 

ఒక్క_6డు వారిక్ =ఇం(దుని, ఒకండు = ఒక్క_ండు, శిఖికా = అన్నని, ఒక (డు= 

ఇంకొకడు అర్ము_క=నూర్యుని ఒకడు, కరిముఖుక్ = విఘ్నేళ్యరున్సి ఒకంయడు, 

ఆజుకొ = బహాను, (వీరలు మోక్ను(పదాతేలని) వాదు = (పసంగము, ఐనతేటీకొ = 

ఐనసమయమందు. 

తా, సుగమము, 

తే. విల్లిపుత్తూరులో నల్ల+విష్ణుచిత్తుం 

డతులతులనీసుగం ధమూా+ల్యమును మూల 
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మం త్రమున నక్కు సేరు చో + మన్ననా రు 

దారముధురో క్షి ోనిట్లని + యాసతిచ్చె. 87 
జాచి ౧౧ 

టీ, విల్లిపుత్తూరిలోజ్ = (శ్రీవిల్లి వుత్తూరియంగు, అల్ల విస్ణుచిత్తుంయు = ఆవిస్లు 

చిత్తుండు, అతుల.-.ను - అతుల= స్థ మైన, తులనీ=తులనీ చేశను, సుగంగ=పరిను 

భించుచున్న, మాల్యమును = పుష్పమాలికను, మూలమం(త్రమునణా జము హైడ్ రియను 

మవామం౦( తము చెత, అక్ము_ నేర్చు చో = వట స స్థలమందు నమర్చించునపుడు, మన్న 

నారు=మన్నారుస్వామి, ఉ దారణగంఖీర మెనీ) మధురో క్రీక తియ్య నిమాటల చేత, 

ఇట్లని= ఇన్వధముగ, ఆనతి చ్చెక= సెలవిచ్చెను. 

తా. (శ్రీవిల్లిఫుత్తూరలోనున్న యావిమ్లుచిత్తుం డు త్రేనుంచగు తులనీదళము 
rhage. fy wh po.) 

అవ బరిమళించుచున్న పనవమా లిక నహ్రైతీరీయను ఏ మహామంత్రం బగు మూాలనుం[తేమును 

జపించుచు పత స్థ లంబున నమర్చింపంగ నానమయంబున మన్నారు సాని గంభీర 

మెన తియ్యనిమాటల చేత నిట్లని యానతిచ్చెను. 

ఉ. నేడు మహావుతీ మధురనీవ్రు రయంబున, జొచ్చి యందు. బాం 

డీండు దివాణము న్నెజయ + 1 నించిన జీ బ్ర లెడుదుర దాంధులక౯ా 

బో(డిమి మాన్ని మన్న హిమ+ముం బ్రకటేరచి వారింపు శుల్క్మముక్ 

వాడును రోసినాం డ్హేము ౪ వ పనుల నొసరింపు 1 సత్కృప౯, 
Crear) 

ట్, మహామతీ = మహోజ్ఞా నముగ'ల విష్ణుచిత్తుండాా. "సీడులాశఈ పొద్దు ఈవు= 

నీవు మధురకా=మధురా పురమును వొచ్చి= [స వేశించ్చి అందు = అవుధురయందు 

సాండీండు=పొండ్య రాజు (ఇది చేశ్యో క్త, దవాణమున్ా- అస్థానమునుు “నేటి యన్ 
నిండునట్టుగా నించినన్ =నింపయగా (ైపేలెడు = 'ననావిధరబులుగ 6 బబుకుచున్న, 

దుర్మదాంధులన్ = దుర్మదముచేత  నంధు'లైనవాం జోను, పోం౭డీమిమాన్సి జు గర్వ 

మణంచ్సి మన్మహీమన్ =నాయొక్క.. మాహాత్మ్యమును, (ప్రకటించి -. .పసీద్రియినర్చి, 

శుల్మ_మున్ జని ద్యాశుల్మ_మున్వుువారింపుజ గహింవుమా, వాండును- అిపౌండ్యు. 

డును ఇహాము==-ఈలోక మును రోనీనాండు == అసహ్మృపడీ సాడు సత్క్బిపన్ ౫ 

దయచేక్క, వైస్లవుంగాన్ జవిస్తుభ కునిగా ఒనరింపుముల చేయుము. 

తా, మహాబుద్ధికా లివగు విస్లుచిత్తు డా యని స్వామివారు సంబోధించి నేంటి 
దినమున నతివేగముతొ మధుర శే కంచి యం చున్న పాంన్యరాజు దిబాణము నిండ. 

గూర్పుండి 'నానావిధములుగ బలుకు చున్న దుర్య్మదా"ంధుఅ యుక్క జిప్పు మౌొన్చి నా 

మహిమలను కోంత? సలిపి విధ్యా శుల్క.. మును (గహీంచి యూలోక మును రే సీయున్న 

* నవ్విధ 1 జూచిన 2 సత్మ్యితన్, 
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పొండ్యునిం గృపచేత వైష్ణవుం గావింపు మని మన్నారుస్వామి విష్ణుచిక్తునితో సెల 

విచ్చెను, 

తే, అనిన వడవడవడశి సాక్జాంగమెటు(గి 

సమ్మచదాశ్రులు పులకలు + ముమ్మరముగ 

వినయవినమితగాత్రుడై +వి ప్రవరుండు 

వెన్నునకు భక్తి నిట్లని + విన్నవించె. 89 

టీ. అనినన్ =అన6గ్కా విష్షుచితుండు, వడవడవడణశి=మి కి, లికొంపించి, సా 
ఇ 0") (ా 0 

స్రైంగ మెజ లి=సా హ్రైంగ్యపణామముండేసి, సమ్మదాశులు=అనందాశులు, సప్రలకలు= 

సులకాంకురములు, మున్సరముగన్ =అతిళయింప(గా, వినయవినమిత గా తుండై=విన 

యముచేత ఐంప (బడినదేవాము గలవా (డ్రై విప్రవరుండు=బాహణో త్తముండగు విష్ణు, 

చిత్తుండు, వెన్నునకున్ = విన్షునకుు భక్తిన్ కా భ క్రిచేతేను ఇట్లని = ఈవిధముగా, 

విన్న వించెన్ =వీన్న పము సేసెను 

తా. మన్నారుస్వామి యారీతి నాజాపింపలగా భయమునొంది విషుచితుండు 
లా £3 అతి 

సాహ్రైంగనమస్కార ముం జేసీ నంద బాప్బములు6 బులకెంకురములును విసరిల్ల లగా 

వినయము చేత న(ము౯డే నిష్ణునకు వత్యమాణ్యకమంబుగా ఛ క్రి చేత విన్నవిం చెను, 

ఆా,న్వామోా నన్ను ని సపు రాపఠిత ౪+ స్త్ర గ్రంథ జాత్యంధు నా 

రామత్ర్షైఖనన క్రియాఖరఖని+ త్రగ్రాహితో ద్యత్కిణ 

స్రోమానస్ని గ్ధకరు నృవద్భువనదా+సు నాది. గాం బంపు-వో 

భూమిాభ్ళత్చభ నోట మైన నయళం+బు న్నీకు రాకుండునే. 90 

టీ. స్వామి = రతృకుండాా ఇతస,..ధున్ _ ఇతగపఫురా = ఇంతకు మున్ను, 

అపరీతజచదువం బడని, శౌతుంల ంథ=శా(స్త్ర గ ంథములయం౦ద్ఫు జాక్యంధున్ =పుట్టు 

(గుడ్డివా జ నెనట్లియు, ఆరామ ,..రున్ - ఆరామ=జఊద్యానవనముయొ క్క, తై 

భూమియొక్క, ఖనన కియా=(తవ్వుటకొఅక్కు ఖర ౫ తీక్ష మైన, ఖనిిత = గుద్దలి 

యొక్క_, _గాహితే=గ్రహి ంచుటచేెత, ఉద్యత్ =ఏర్పడిన, కిణస్తోమ= కాయల సమూ 

హముచేతను, అస్నిగ్ధ బిరుసైన, కరున్=హ_స్తృములు గలయట్టియు, భవ, సున్ - 

— ఈ —_ యం వే a భవత్ =మియొక్క_, భవనదాసున్ = గృహ సెవకుండ నై నట్టి, నన్నుుక్ =షట్టినన్ను , 

వాదిలగాకా = (పసంగించువాని గా (జేసీ పంప్రుచోకా = అనిపినయపుడు భూమి 

భృత్సభకా = ఆ పొండ్యరాజుయొక్క_ సభయందు, ఓటమెనక్ = ఓటమియైనన్కు 

అయళంబుక్ = అప పక ర్తి, మోకురాకుండు నే = మోకు వచ్చునుగ దా, 
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ఇ | లం “6 ఆ శ తౌ. ఇంతకుమున్ను శాత్రునుం జమపర జ్ఞా నమునందు( బుట్టు గుడ్డ నెనట్టయు, 

పూలతో (ట ELEY (దవ్వుటకు. గా గుద్ద లిం బట్టుట చేత "గాయలు గాచి విరుసెన 

హస్తములు గలయిట్టి యు, మోకో'వెలకు దాసుండ్ననైనట్టి నన్ను వాదమున కనిపితిళేని 

యారాజసభయందు గెల్బు లేక యోటము నచ్చినయెడల 'దేవరకే యప$ీర్హి నచ్చును 
గదా యని విష్ణుచిత్తుండు నిన్న వించెను, 

ము, గృహసమ్మార్జన మో జలావారణమ్హోా + శృం గారపల్యంకి కా 

వహనంబో వనమాలికాకరణమో + వాల్ల భ్యల భ్యధ్వజ 
ల అక ఆడ పః 19 అష గృహణంబో వ్యజనాతప తృధృతియో ¢ ప్రాగ్గివికారోపమో 

నృహరీ నాదము వేల లేర యితరు 4 ల్లీ లీలకుం 'బాత్రముల్. 91 

టీ. నృహరీజనృసీింవా స్వామా, గృ హసమ్మార్జన మోజమి కో వెలయందు( 

బరిమూరనము6జేయుటో , జలా వారణమో=తీర్ణంబు జెచ్చుటో, శృంగార పల్యంకికౌ 
జ 

వవానంబో=విలా సార్గము జేవరవా రారోవాణముడేసీన పల్లకిమోచుటుయో, వనమా 

లీకౌాకరణమా=తులనీదండలుగటి సమురించుటయో, వాల,..బో _ చాఅభం జా ట్ర ఎ వ్ ననీ 
(పభుత్యమునకు, లభ్య = ఫొంద (దగిన ధ్వజ వాణంబో = టక్కె. ములు చూచు 

టయ్య వ్యజనాతపష్మతధృ తియో = విసనకోట్టి గొడుగు వీనిం బట్టుటయో, “పాక్స్ = 

ముందఅిను, దీపికారోపమో = దిపముంబెట్టుటయో వాదములేల-- వే"అవానులేల, 

ఇతరుల్ =అన్యులు, నీలిలకుక == నీవిలాసమునకు, సా్యతముల్ ఉలిగినవాస్కు లే"రీ= 
గ ధా - డి రతం నా దాం ద శా * లీ ఇ వై 6 + లేరా ఉన్నారనుట, క్వ చిద్ధర్మవి శే సేతు కీ చేస్తు భయరూప అ యను నభర్వణో క్రి 

వేతం బ్యాతములని యమవా[దూపము. 

తా. సుగమము, 

తే, అనిన. దద్భు_ కద మెచ్చి 4 యచ్యుతుండు 

"మొలక నగవొప్ప శ్రీ బేవి' మోము సూచి 

వా దితనిచేత 7లివీంతు + నాదుముహివమ 

యువిద కను మని ప్రాభవం + బొప్పం బలిశె, 92 

ట్ర్, అనినక్ =అనంగా తేద్భ క్టికిలా=అనిష్టుచిత్తు నిభ క్లిక్ ఎద మెచ్చి - మనంబున 
మెచ్చి, అచ్యుతుండు= శ్రీవారి, మొలక నగవొప్ప ౫ చిజునన్యంకోరింప(గా, (శీబేవి 
మోముసూచి=లక్నీ ముఖమువీ క్నీంచి, వాను=వాదము ఇతనిచేత 7 లిపింతుకా--అనా 
ఘా9తశాన్ర్రగంధు.డైన యీవిమ్లు చిత్తుని'చేత నే గేలిపింతును. నాదువముహిమజ'నా 

న. rr en ల జర దల ల సంచా శల Cr tm A తప 

స _ాగ్మీపికౌరో పూ, 
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సామర్థ్యమును, ఉఊవిద=ఓయువత్తీ కనుమని=చూడుమని, (పాభవము=(పభుత్వేము, 

ఒప్పన్ = పొల్పగునట్టుగా, పల్క్మె_న్ =మతటేయు నొక్క వాక్య మానతిచ్చెను. 

తా. ఇ ట్లునంగా నావిష్షుచిళ్తునిభ_క్రికి మెచ్చి మన్నారుస్వామి చిజునవ్వు 

వెడలు చుండ (శీదేవిముఖము చూచి యితనిచేతనే వాదము లిపించేద నాసామ 

ర్ధ్యముం జూడు మని పభుత్వ మొప్పునటుల మటేమయొకవాక్య మానతి చ్చెను. 

క నియిచ్చయె మిన్న క పో 

వోయి మునిపృవర నిన్ను + మెప్పీంతును భూ 

సాయకసభ నిందుల కై 

నీయత్న ము వలవ దనల + నే నున్నాండ౯, 98 

టీ. మున్మిపవరజ=మున్ని శేష్టుండ్యా నీయిచ్చయె=నీయిస్టమా) మిన్నక= ఊరక్క 

పోవోయి=-చనుమ్కు భూనాయక= పాండ్యు నినభయందునిన్నున్ =నిన్ను, మెప్పిం 

తున్ = సభ్యులు శ్లాఘీంచునట్లు చేయుదును, ఇందులకై = ఈ కెర్యమునై) నీయ 

త్నము = నీపయత్నేమ్కు వలవదు = అక్క_జిలేను అవలకా=అవలనడుచుకెర్య 

విషయ మె, నే నున్నా (డను, 

తా, ముని కేహండ వగు నోయి విష్షుచిత్తుండా, నీయిష్ట పకారమా, ఊరక 
© ta ఎవి లు 

వెళ్లు మప్పాండ్య రాజుయొక్క సభయందు నీకు మెప్పు గలుగ౭ జేసెద నిందులకై 

నీ వేమియుం జేయవల దచ్చటి కార్యముల 'నెజివేర్చుటనకై నేనున్నాండ నని స్వామి 

యానతిచ్చెను. 

ఆ. అనిన మాటు వలుక + నలికి యయ్యాళువా 

రియ్యకొనియె. బోవ + నింతలోన. 

బద్మనయనుం డతని+ఫపయనంబు. దూగింపు 

మనుచు నంబితోడ + నానతిచ్చె. 94 

టీ. అనినన్ =అనంగ్యా మాటువలుకన్ =| పత్యు త్తరమిచ్చుటకు, అలికి= వెలచి, 

ఆయ్యాళువారు జ అ ప్పెరయాళ్వారు, పోవన్ =స్వామిసన్ని ధినుండియాజ్ఞ వహించి 

వెళ్ళుటకు, ఇయ్యాకొనియెన్ =సమ్మతించేెను, అంతలోనన్ = ఆసమయమున్వ పద్మ 

నయనుండు = మన్నారుస్వామి, అతనిపయనంబు = ఆవిస్షుచిత్తుని (పయాణమును, 

తూంగింపుము=సాగింపుము. అనుచుక=ఇట్లనుచు, నంబితోడకా =అర్బకునితో, 

తా. సుగవుము. 

రాన నృంబడమునందు + ప్రాయందలము?౯- 
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స్థానికం డొసంగి పనుపం 

గా నానతిం బడిన నిమిత+కాండ్రు వహీింపF౯. 95 

టీ. ఆనతి (బడి= సామి యాజ్ఞ నుపాంది, స్థానికుడు = పారుప త్తి, శీభండా 

రానకా=జఉ|గాణమునుండి, సంబడముజబ త్రెపుసంబళ ముతన. . “మున్ - తనదు=తన 

సంబంధిమైన, (పొయందలముక = స్రరాతన మైన యందలమును ఒనంగి = ఇచ్చి, 

పనుపకా=-అనుప(గా ఆనతి బడిన=సెలవువెంట"నే,నిమికకాం డు=మోయతెం డు, 

వహింపకాొ= మాయయా. 

తా. ఆకోవెలపారుపత్తి స్వామి యానతిచ్చిన శెఅంగున ను(గాణమునుండి 

బ త్తెఫుసంబళము దీసీయిచ్చి పురాతనమగు నందలము నొనంగి పంపగా సెలవొందిన 

మోంతకాం డు మోయుచుండ గా. 

క, లావు గలయట్టిగుజ్జపుం 

జావడములమిోా6౭ద మాశ్ర+సంచులు దూల 

గ్రేవల నేకాంగులు రా 

చవేవిధముల నరిసె లవని+విభునకు. గొనుచు౯. 96 

టీ. లావు,.,మిందన్ _ లావుగలయట్లి=బ లి సియున్న ట్లి, గుజ్టి స్ర (జూ వడము 

అమి౭దక్ =గంజ్ఞిపుందట్టువులమో ద) మ్మా త్రనంచులుజఅనీమి సంచులు, తూల క్రొ=ా 

(వేలాడుచుండంగా), ఏకౌంగులు=కో వెలయధికెరులగు నేకాంగులు, ( ఏకొంగులన 

గా బు క్రిమి త్త్రకళ _తాదులం బరిత్య జించి భగవ త్కె_౦కర్య'"మే పరమ పయోజనమని 

కావివృస్త్ర ములు గట్టుకొని భగవ త్కై.0క ర్యార్థము శరీరమును (బాణము నర్గమును 

తృణముగా 6 జూచు విర కులు.) (శేవలక్ ౬ ఇరు పక్కల, రాక=రాలగాా వేవిధ 

ములనరిసెలుజఅేకవిధములుగా6 జేయంబడిన యతిరనములు అననివిభునకుణొ == 

భూపతికి, కొనుచుకా==పటించికొ ని 
గ డం 

తా. మిగుల బలిసియున్న గుజ్జపుందట్టువులమోంద నసిమిసంచులు (వేలాడు 

చుండలా గోవెల యధికారు లుభయ పొర్భ్యంబుల 6 జను జేర ననేక పకౌరంబు 

లగు భగవత్స్ర సాదంబులయిన య తీరనం౦బులు రాజానకిచ్చుటకు గా బట్టంచికొని, 

సీ భక్తిం ద్రోవకు సాధ్వి + బరికరంబులు వెట్టి, 

కట్టిన ఫారివిళం+గాయ గములు 

చెసటిపో(తలు గాంగ + నేర్చి నించినచిరం, 

తనపు శాలిక్నే మతండులములు 
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వడింబెట్టి లో జీర + గుడము సాంబా లూన్నం, 

'జెలంగు సంబారంపు.+జింతపండు 

జఇలులోహాండి కా+విశ కొములఖ వేలు, 
గా ౧౧ టీ ఆలీ 

గిడ్డి మొత్తము నేతి+లడ్డిగలును 

తే. బెరుగువడియంబులును బచ్చి+వరుగు బేడ 

లురుత రాచ్యుత పూజోహకరణ పెటి 

కలును చా త్తిన వదా త్తని+కులము బలసి 

విధినిపే.ధము లెలింగి తే + మధుర కరి”, 97 

టీ, సాధ్వి=అవిస్షుచిత్తుని భార్య, ఛ క్టికొ=భ క్లిచేకను (తో వకుక్రా= మార్గము 

నకు, పరికరలబులు వెట్టి = పరిక రంబులునిచి, కట్టిన=మూటంగట్టైన, పారివిళంగాయగ 

ములు=పౌ రివిళ౦ంగా యలప ణ్యారములును, ఎనటిపోం౭త లంగా ౧కొజఅతీరున నే వండు 

కొన6దగినవై యిసుక లేకుండునట్లు గా, ఏర్పి=ఏలి, నించిన=నిండించిన, చిరంతనపు= 

(పాతలైన, ఛా లిశేమతండులములు, లోక =లోపల్క వడింబెట్ర్ = శోధించి (నలు 

సులు లేకుండునష్టేరుట), జీరజాజీలకజ్ఞను) గుడము=బెల్లమును, సాంబాలు=సరివా 

ఉట గాం ఊన్సక = ఉంచలగా, చెలయగు = ఒప్పుచున్న, సంచారంప్ర (జింతపండు, 

లు. .లకా - పెల్లు=మెండైన, లో వాండిశెవిళ=లో పలవా ండీలుగ లకెవిళ్లయొ 
౧ న a 

న్న 

ను - గిడ్డి "ము తమ ఆవులసంబం ధిరన చేతిలడ్డిగలును = నెయ్యిపో సీన లడ్డిగ లును 

(లడ్డిగలన లగా మూ (తికూచిగ నుండు పిడతల
ు, పైళుగువడియంరిబులును, పచ్చివరుగు== 

Gs 

జేయింపనివరుగుల్కు బేడలు = ఒలుఫుపప్పు, ఉఊరు...టి = ఉరుతర = గొప్ప లెన$ 

కా నద అభ జ జి — ft 

అచ్యుత= కీవిష్ణునియిక్క-, పూజోపకరణ పేటికలును = అర్చనో పయోగివస్తుపూరితీము 

అగు "పెట్టైలును) చా త్తినజ్యాశీ వై స్లవులయొక్క_యు, చాత్తని = బాత్తిదులయొక్క. 

కులము=నమూహము (చా త్తినవారన€గా (దావిడ్యపబంధమధిక 
రించియు ఛగవత్సన్నిధి 

యందు సమర్చితీముంటబేసీన (చాహ్మణో త్రము లైన (శీవై ష్తవులు, బా త్తనివారన లగా 

(దావిడ ప్రబంధ మధిక రించియు భగవత్సేన్ని ధియందు సమర్చితముంజేయ నధికారముచా 

అని యితరవర్ష్మవైప్టవులు. ) విధినిషేధము లె 
టీ6గ తేల =ఎవ్వ వ్వ శే మేమియుంచెచ్చుట 

కర్తులో వార లాయావస్తువుల చచ్చుచుండగా, అవిష్ణుచిత్తుండు, మధురకరిగక = 

మధురాపురంబునకు6 జ నెను. 

తా, ఆపెరయా ళ్వారయొక్క భార్య పతి[పతాశిరోమణి యగుటంజేసి మిగుల 

భ్ కితోయహాడినచె యతేన్ని త్రోవకు జరికరంబు లుంచి మూట (గట్టిన పారివిళ గాయలు 

అకాలీ చు 

18 



188 అము _క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

మిక్కి_లి యు పరిశోధింపంబడిన "శేమకండులములు, నంచారంపు 6జింతపండు, హండి 

"కౌవిళ్ళకొనలయందు (వేలాడుచుండెడి యావ్రనేతిచే నింపయుడిన కూచిమూంశిపిడత 

లును పెరుంగు వడియంబులు వరుగులు జాయ పసు (శ్రీవిస్తుప్రూజోపయోగిపరికరణబృ్బం 

దపూరితంబులగు పేటికలును వీని (వై ప్షవులు, ఇాత్తామలు స్వన్థయోగ్య తానురూపం 

బుగ వెంట చెచ్చుచుండ నావిష్ణుచిత్తుండు మధు రానగర మునకు వెళ్లెను. 

చ. యమనియమాదిలభ్య ద్రుహి+ణాదిోోజర న్మరుదిభ్య సంసృతి 

శృమహారనామకీ_రన ము+ర ప్రవిక ర్హన పాత కావలీ 
దమన రమాంగనాకమన + తామరసాయత'నే త్స భ క్షహృ 

ః ద్భృమతృణచదా త్ర భూయునతి+రంజన వర్ణ జితాభోఖంజనా. 98 

“(టీ యమ నియమాదిలభ్య=య మ, నియమ ఆనన్క (పాణాయాను (సత్యా 

పహోర్క ధ్యాన ఛారణ్య సమాధు లనియెడు నష్టాంగయోగ ముల చేం బొంద(6భగినవా( 

జా, (గుహి.. .భ్య-దుహిణ=ఐ(బవా్రా ఆది=మొ వలగు, జరత్ రావ్ఫిద్దులైన, మరుత్ = 

దేవతలకు, ఇభ్య=(పభువైనవాండా, ని. “ధా తాబ్బయో నిర్ద్రహిణః, ఇభ్య ఆథ్యోధనీ 

స్వామి మురుతౌ పవవనామళె” యని యమరు.(డు. నంనృతి, ..న - సంనసృతి=జన్మ 

మరణాదిరూప సంసారమందలి, (శమ=ఆయాసమును, వార=హరించునట్టి, నామ 

క్రీర్సన= నామనంకీ ర్తనముగలవా6€డాా ముర పవిక్రర్షన=మురా సురునిఖం డించినవాండ్యా 

పౌతకావీదమన= పాపములహరియించువాండా, రమాంగ నాకొమన==లత్మ్మీకాముక, 
“కమనఃకౌమనో ఖిక*ి యనియమరుండు. తామురసశ్మేత = తామరెటకులనలె వెడల్పు 
“తనక న్నులుగలవా౯జా, భక్ష..తే - భ క్షకాభ కులయొక్క., హృ శ్ =ానునంబుల౦ 

దలి, భ్రమ=భ్ళమలనియెడ్కు తృణ=గడ్డికి, దా త=లవి(తమెనవాండ్యా ని. “ద్యాతం 

లమ్మిత్రి మనియమరుండు. భూ యువతీరంజన _ భూయుసతి=భూమియ ను క్రీ ని, రంజనజ 

సంతోష పెట్టువాండ్యా వర్ష. . .నా - వర్గ=దేవాకౌంతిచేతనుు జిత -: గలువయడిన, 

అభ్ర)= మేఘము, ఖంజనా= కొటుక పిట్టయునుగ లవా డా ని. “ఖజ్జరీటస్తు ఖష్టానః 

పర్ణ" ద్విజాడా శుక్లాడా అభ)ంమేఘోవారివాహి యనియు నమరుండు, 

తౌ, యను నియ మానన (పాణాయామ (ప్రత్యాహార ఛ్యాన థఛారణ సమాధు 

'అనీయెడ్యస్రైంగ యోగ ముల చేత బొంద సాధ్య మెనట్టియు ,-చతుర్ముఖుండు మొదలగు 

బృందారకబ్బ ౦ందంబులకు (బభు వై నట్టియు, జననమర ణాదిరూ పసం సార జన్య (గను 

నివారక ంైన . నామక్షీర్సనముగలయట్టి యు, ము రాసుతునివధియించినట్టియు లశ జీవికి 
-గాముకు (డైనట్టియు తామరెటకులవ లె విజశాలంబులైన సే తంబులు గలయట్రియు, 

భక్త జన వాద యస్థికేంబులగు భృమలనియెడిగడ్డకి లవి త్రమైనట్టియు, భూనల్లభుండై 

శ జగ, 
నన RE న Tie 



ద్వి ఫ్రీ యా తాగ సము. 189 

నట్రియు నిజ దేజాకాౌంతినేత గలువంబడిన మేఘఖంజనములయొ క్క_ 5 కాంతిగల యో 

శ్రీహరీ యని (గంభక ర్హ (గంధమధ్యమందు. జేయంద గిన మంగళం బొనరించు 

చున్నాండనుట. 

కం దోద్టూర్థృత దుర్ధరగ్ వర్ణన రాధానురాగవర్గన లీలా 

నార్జుపికా యిషికాకృత, వార్గక్ర్ర వస కణేత్రశవై వెకృతినిపుణా, 99 

టీ. దోర్టూ ... న - నశ భుజముల యొక్క. ధూః=భారముచేతను, ధృతే=ధరి 

యింప(బడినట్టి, దుర్భర = = అన్యుల చేధరియింపళక్యము గా ని;
 , గో వర్థనగో వద్ధనపర్వర మూ 

గలవా డా, ధో ..న - రాధా=రాధయొక
్క) ఆనురాగ= (ప్రీతిని, పర్గన=పృద్ధి ౯ 

బొందించువా జూ, లీలా... రొ వీలాజపిలా సము చెతన్వు వార్దుషి. క "= వడ్డెపుచ్చు కొ 

నువాండాా ని. 'వృథ్యాదేవొ వార్జుషి క” యని యమరు(డు. (చేంకయేశ్వరు డు వడ్డి 

శౌసులవాండనుట.) ఇషీ ణా ఇషికౌకృత= =తృ ణము చేతే (జేయయబడిన, వార్భ క" 

వస రగ యంతునయొక.. ఏక=ఒక్క_ శున్క నేే= ఎకంటియొక్క.? వై 

కృతి=భంగ మునందు, నిపుణా=సమర్ధం డా. 
( 

తా. ఇతరులచే ధరియింపనళ క్యం బైన నోవర్థన పర్వతీమును భుజము చేతధరియి
ం 

చినట్టియు, రాధకు దనయందుంగల పీకి నఖిన్ఫద్ధి చేయుచున్న టియు, విలా సారము 

జనులచే వడ్డి బుచ్చుకొ నునట్టియు, తృణము చెత "
5 శాకరూపము వహించి నీతా స్తన 

రణముచేసినజయంతుని మొక కంటియొక్క_ వికెరమును బౌందించుటయందలీ సమ 

ర్థండవై నట్టి యో శ్రియనపతీీ యని ఫూర్వమువ లె మంగళం బొనరించుచున్నా (డు. 

మాలిని, ద్రుహిణజముఖమౌని+స్తోమని_స్త స్తంద్ర,భాస్వ 

గహరవిహరమాణా 4 'తామ్రపా దాంబుజా త" 

వహిరబహిరపార ప్రాణికోటేప్రపూళ్లా . 

మహిమనవినుతవాణీ: మాధురీ వేద్యప గ్లా. 00 

టీ, (దుహిణజ.. “తౌ దుహిణ=[బ్రహ్మవలన్క జ=ఫుట్టిననారదుండ్రు ముఖ= 

“మొదలగు మౌొనిస్తోమ-= =మునిబ్బ ౦దముయొక |. ) నిస్తం్యద= =మటపులేని, భాస్వత్ = 

(పకాశించుచున్న) దహార=దవారాకౌశమందు, విహారమాణ=విహరించుచున్న, ఆ 

తా్యమ=అంతట నెజ్ట నె, వాదాంబుజా తౌ=కములములవంటి పొద ములుగ లవా (డా) 

బహి. = ర్ల - బహీః=వెలపలను అబహిః=లోపలను, అపొర=పారములేని, (పాణి 

కశటిఎజంతుకోట్టయం దు, (పవూరా= సంపూర్ణు(డైనవాలడా, మహిమ. -ర్హా - మహ్ 

మ=మహ క్రీ గ్రముయొక ్మ-, వినుతి= సో తరూపమెన, వాణీ = వాక్యములయొక్క- 

మాధురీ= మా ధుర్యమును, వేదిజ తెలిసిన) అపర్షూజ పౌర్వతగ లవా (జా. 



140 ఆము_కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

తా. (బహ్మావలన జనియించిన నారదుండు మొదలగువారి సమాజము యొక్క 
నిశ్సలమె _పకాశళించుచున్న దవారాకౌళ మందు సంచరించు చున్నటి మిగుల నసెజెనెయు. 

గ ప) 6D మా 

న్నకములములవంటి పదయుగళముగలవా6డా, నెలపలను లోపలను పారము 

"లేక యసం ఖ్యేయంబులగుజంతువు లయందు ( బరివూర్లు డా, పార్వతీ దేవి చేత. “చెలియ 6 

బడిన నిజమాహాత్మ్య ముయొక్క_ న్లోోతనాక్య మాధుర్య ముగల అఖ్నీనాయకా, ఆని, 

మ. ఇది భూమండ నకొం డఏీటిధర ణీ + భృద్దుళ్లపూ ర్వా దభా 
ఉత కం స్వదిభే శాత్మజపిరభ ద్రజ నజీ? వగ్రాహ రాహూయమా 

అరు 9 + ఎ Ce ణద్భృ ఖాంచద్భుజకృ వ్ల రాయమ పా రా శ్చామాస్మ దాము క్షమా 
జ శో rw 9 లా ల్యద నా శ్వాసము హృద్య పద్యము ద్విత+యం బే మహాంబొల్బగు౯ా, 

టీ. ఇడ్కి భూనుండన...దన్ _ భూమండన = భూ చేవికిభూపణంైన, ని. 

“భూషణం స్యాదలం్యకియా , మజణ్జనంచి యనియనురము. కొండవీటిధర ణీ భృ ద్దుర్గ= 
కొండవీడను కొండదుర్గమునందు, పూరా! దిణాజద యగిరిగుర్ల్ణమునం మన్కు ఖభాస్వత్ = 

(పకాశించు చున్న; ఇ భీళాత్మజ=గ జపశికు నారు (డైన వీరధద=వీగభ వపా (తుని 

యొక్క). జన = (పజయొక్క_, జీవ్యగాహూ క (ప్రాణముతో గొహించుట యందు, 

రాహూయమాణ=జరాహువుపలె నాచరిం వెడి, దృ ఢ=బలిస్ట మైన ; ఆంఫపత్ = ఒప్పు 

చున్న, భుజ=భుజములుగలయట్టి కృష్ణరాయమహీ రా ణా మజకృస్ణరాయభూ పతి 

యను పేరుగల, అన్మత్ = నాయొక, అము క్రమాల్యదక ము అము క్రమాల్యద 

యందు, హృద్య పద్యము=మనో హార పద్యములుగల, ఆళ్యానము, ద్వి తీయం'బెజు "రండో 

వదియై, మహీ క=భూ మియందు పొల్పగుక్ =ఒప్పగును. 

గద్యము, ఇది (శ్రీదకీ ణామూ ర్థిమం త్రో పాసనా నమాసాది తాఖండ సాహితీధురీ 

ణుండు నా(తేయగో(త్ర పమ్మితుండును వావిళ్లనంళ పయోరాశిరశకొసుథాక 

రుండు నగు రామస్వామి శా స్త్రి చేతి న నేక పూర్వ వ్యాఖ్యా నా భి పాంయంబుల 6 

" బర్యాలోచించి రి చియింపంబడిన రుచిసమా ఖ్యానం బగు 'నొము క్రి మాల్య దా 

వ్యాఖ్యానం౦బునం౦గు ద్వితీయా ళా (సము, 



క. (శ్రీ &ీతి సీశా వర దను 

జోకు ప్రాణహర దంన్టీ+కోత్కృ త్తహీర 

కక్యాతుకు పాచర కృపా 

ఏయాదృత బాహు లేయ + వేంకటరాయా, 1 

— 
| నా. టీ. (శ్రీ...వర - గ్రీ=ాలక్షీకి, శీతి=భూమికిి నీళొ = నీశాబేవికిని, వర 

నాథు(డైనవా(డ్సా దను,..ర - దనుజో శ =వృ పభరూఫు (దైన రాక్ష సునియొక్క్మ_, 

పాణ పొణములను, వహార=వారియిం౦చినట్టివా డ్రా, దంష్ట్ర). +.ర = దంప్రీ)కాొ= 

కోజ చేత, ఉత్మ్భ త్త= ఖండింపంబడిన్క హిరణ్యాత, =హిర ణ్యాము ండనునట్టి, త సా 

చర=నిశాచరుండుగలవా 6€డె, క పా... .యి'- కృ పొ=ద యతో లసాడిన వీరు = 

కటాడ్షముచేక, ఆదృత=ఆదరింపయబడిను బాహులేయ=కుమారస్వ్యామిగలవా౭డవై న, 

చేంకటరాయా=వే౦క శేశు౯డా. 

తా. కమలాతీ తినీ ళా చేవులకు భర్హయెనట్టియు వృపభాసురుని జీవమును హరి 

యించి నట్టియు వరాహానతారమ౦దు6 దన దంష్ట్రిక చేత ఖ౦డింప6€ బడిన హిరణ్య్యా 

కూడు గలయట్రియు గృ పౌాకటాక్షముచేత 6 గుమారస్యామి నాదరించినట్టి 

వేంకటరాయా ! యని గంథకర్త దన యిప్టడైనం బగు చేంకచేశుని సంబోధించి 

మంగళ మునౌచ్చిను. 

వ అవధరింపు మ ట్రరిగి యవ్విమ్షుచిత్తుండు. 9 

టీ. అవధరింపుము = చి త్తేగింపుమ్కు అట్లరిగి = అత్తెజంగనవెడలి, అవ్విష్షు 

చిత్తుండు. 

శాం నిత్యంబు నృంతిహారి వాద మగుట + న్విజ్ఞ్తి లే కంపం చా 

నత్య్యూర్జస్వలుం డౌట భూపతియు సభ్యవ్రాతము నృంకమె 

బ్రత్యు క్ట నము జేసి మ్రైక్క- పభ +ఫాగంబు సౌలంచి యా 

న్నత్యపవ్రోజ్జ్వల రాజద తవరరత్న స్వర్ణ బఠస్థుం.డై క్ర 
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టీ, నిత్యంబుక్ = సతిదినమందునుు వాదమగుటజ=వి ద్యాంసులకు ౬ బరస్సర 

సంవాదము గలిగి ముండుటచేత, (పతిహారి=ద్వార పాలవండు, విజ్ఞ ప్టిలేకడ[ప్రభువ్చ 

నకు విన్న వింపకయె అంపకాొజఅనుప6గా, తాన్ =తాను(అనలూా విష్తుచితుండనుట. 
a ) ? ty 0 ) 

అత్యూర స్వలుండు=మి గులందేజముగ లవాండు, కాటన్ =ఆగుట చేత, భూపతియు = 
జ 

(పభువును, సభ్య్యవాతమున్ జ=పండిత సమూ వాంబున్సు శంక మెన్ ==ఢ౦క చేత, (పళ్యు 

స్ఞానముంటేసి = లేచి, ( మొక్కంగన్ =నమస్కా_రము నేయ (౮౫ సభాభాగంబు==సభా 

(ప చేళమును, చొ త్తెంచి= =చొచ్చి, జొన్న ల్య= పాడ వొట చేతను, (వోజ్జ్వ లప కృష్ట 

ముగ (బకెశించుచున్న ట్రయు, రొటబేకా ఏలిక చేతను, ద్ కీర ఇయ్య డిన, నరజ(శేస్ట 

ములగు,, రత్న = రత్న ములు దాసిన, స్వర్ణ స్ట్ డల: బంగారు పింటయం౦ను( గూార్చుండి 

యున్న వాడే. 

తా. నిత్యమును విద్యాంను లేతెంచి (పనంగించుట. బలిసి యున్నవాండు 

గాన ద్వార పాలకుండు రాజాజ్ఞ 6 బొందకయే లోపలి కనుపంాం (బవేశించిన 

విష్ణుచిత్తుండు మిగుల6 బేజోవంతు. డగుటం జేసీ యాభూపాలుండును. బండితులును 

ముహాత్తుం డను శంకచేత లేచి నమస్మ_రింప నభాపబేశము నొచ్చి రాజద త్తం 

బైన రత్న ఖచితేసీ సింహాననమంను 6 గార్పుండి యున్న వాడే 

క, ఆతిథ్యము గొని హరి తేన 

జేతో౫తి నొలయ రంతు+ సేయని విద్య 

ద్వాతంబు జూచి లా(తుల 

మూ తరవా యుడుగ మాటఃలాడుం డనుచు౯. 4 

టీ. ఆతిధ్యముగొని=అతిథిపూ జ ను గహీంచ్చి తనచేతోగ అన్ తనయొక్క చిత్తే 

వృ త్తీని వారి శ్రీవార్సి ఒలయన్ =విహరింపలా, గంతు నేయని---చస్పృుడు సేయకున్న , 

నిద్వ ద్వా9తంబున్ = పండిత సమూహమును చూచి=వీడీంచి లాంతులమాణంకొం త్ర 
or] 

వారమా తరవాయి=ఉాస క్రమము, ఉడుగన్ =నిలు పుటకు, మాటలాడు౦డుజ్య పసం 

ము జేయుండు, ఆనుచున్. 

తా. సుగమము. 

తే. కతిపయోక్తుల కే వారి+(పతిభం "జెలిస్సి 

నగవు దళుకొత్త రాజునె మ్మొగ ముం జూచి 

యోోాన్ర మా ధ్యస్థ మున నున్న + నేము; గాన్ని 

నొడివెదము మాట లని తద+నుజ్జ వడసి. ర్ట 

ప 
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టీ. కతిపయోక్రులన్, కతిపయ=కొన్ని మొన, ఉక్షులన్ =మాటల'చేత నే వారి 

= అసభ్యులయొక _, గుతిభన్ బుద్దిని, తెలిసి=ఎటింగి, నగవు=నవ్వు, తేళుకొ త్రన్ 

=అఆం౦కురింప6గా, రాజు= రొజాయొక్క_, నెమొ్మగము = ముఖమును, చూచి==క ని, 

ఈవుడానీవు, మాధ్య స్థ్యమునక=తటస్థభావమునం మ, ఉన్న కొ=ఉన్న యెడ, ఏము=ా 

మేము కొన్ని మాటలు=కొన్నియుక్తులనుు నొడి వెదము=నచించెదము, అని=చెప్పి, 

తేద నుజ్ఞ వడసి=ఆ రాజా నుమతి సొంది. 

తా, విష్ణుచిత్తుం డా సభ్యులు వచించు చున్న కొన్ని మాటలు వినుట చేత నే 

వారలబుద్ధిని తెలిసీ కొని చిజునవ్వుతో. గూడినవాండై రాజుయొక్క ముఖమును 

జూచి నీవు మాధ్యస్థ్యమునం దున్నయెడ మేము కొన్ని యుక్తులు చెప్పెవద మని 

రాజూనుమతి నొంది, 

నీ, అందులో నొకమేటి + కభిముఖుం డై యాత? 

డనిన వన్ని యును ము + న్ననువదించి 

తొడంగి యన్నిటి కన్ని + దూవణంబులు వేగ, 

పడక తత్పభ యొుొడ4 బడలోం బల్క్ 

సృక్కమాటల నెన్న + కొకొకమాటనె, 

నిగ హసాన మాను? హించి 
౧ @® (WU 

కృందుగా చేగినం + గల కందటుం దీర్చి, 

నిలిపి యమదలివా+నికినె * మగిడి 
ఇట అసు అర 

చే, మజీ శ్రుతి స్మృతీ సూ త్రస+మాజమునకు 

"నె కక ౦ఠ్యంబు గల్పించి 4 యాత్మమతము 
యి 

జగ మెటుంగం రాద్ధాంతే+ముగ నొనర్చి 

విజితు గావించి దయ వాని + విడిచి పెట్ట . 6 

టీ, ఆందులోకా = అవానులలో, ఒకమేటికి = ఒక పౌ9ఢవాదిక్సి ఆఅభిము 

ఖు౯డే =ఎమరుగానున్న వాడ, ఆకే(డనినపన్ని యును=అతే డు సెప్పినయు కుల నన్ని 

టిని, మున్న నువదించి=ము౦దనువాదము జేసీ, తొడణి=ఉపషక్రమించి, అన్ని టికికా= 

ఆఅత౭డు సెప్పినయు కుల కన్ని టికిని, ఆన్ని దూషపణం౦బులు = అన్ని దోషపంబులు, జే 

పడక = ల్వరపడక్క (ప్రథమావై భ శక్రికమార్చిందుళ్చమహాన్నతి క్రియా 'ర్టేషి అను 

నూ[తీముచేత మువర్శకలోపము.) తత్సభ=ఆసభ్యులు, ఒడంబడంగకా- = సమ్మతించు 

నట్టుగ, పల్కి_=నంభా షించ్చి (సక్క.మాటల౯ = పార్గములనున్న వారు సెప్పునట్టి 

ra గ్వానాన్న్యా 

* మగుడ్.. 
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యాయుక్తులన్సు ఎన్న క=గణన చేయకు ఒక్కొ_కమాట నె = ఒక్కొ_కయు క్రిచేతనే, 
న్మిగహస్థాన మనుగ్రహీంచి=ని గ హాస్థానమును బొందించి యను గహించి, (ని గహ 

స్టానమన6గా6 (బనంగదోషములకు (6 చేరు.) (క౦దు-గా లేంగిన=దొమి గా బసంగింప 

రాయగా, కల౭గక=తీొ(టు పొటు పడక, అందజుక = ఎల్టరను, తీర్చి = సమాధాన 

పటీచి, నిలిపి=ఉఊంచి, అమొదలివానికినె = ఆ మొదలివిద్వాంసునకె, మగిడి=తిరిగి) 
మటీ=మటీయును, (శుతి=వేద వేదాంతములు, స్యృతీ=ధర్మశా(శ్ర్రములు నూ తేజు 
వ్యాసనూత్రేములు మొదలగు దర్శననూ[తములు, వీనియొక్క, సమాజమునకు = సమూ 

హమునకు, ఐకకంఠ్యము=ఏక(గీవత, కల్సించి=చేసీ, ఆత్మమకము=స్వమకము. జగ 
మెజుంగగకొ=లోకమెటుంగునట్లు, రాద్ధాంతముగకా వ సిద్ధాంతము గా, ఒనర్చి = 

చేస్తీ విజతుంగానించి= ఓడించి, దయకా=కరుణ చేతను, చానికొ=అతనిని విడిచి పెట్టి, 

తా. అవారులలో నొక (పాఢవాది కఖిముఖుం డె యకండు సెప్పిన యుక్షు 

లను ముం దనువాదము: జేసీ యుప క్షమించి పిమ్మట నాయు కుల కన్ని దూపణంబు 

లును దాను త్వరపడక సభ్యులు 'మెచ్చునటుల6 బల్కి. యిరు పక్కల నున్న వారు 

సెప్పుచున్న మాటల నెన్నక యొకొ...క్క_యు క్రిచేత నిగ్గ హస్థానము లొదవిన 
ననుగహీించీ సభ్యులు దొమి గా వచ్చి (పనంగింపం దా దొటుపడక యందటిను 

సమాధభానపటిచి యుంచి యామొదలివిద్వాంసునకే మరల వేద శాన్ర్ర, దహ సూత్ర 

ములకు నేకవాక్యత( గల్పించి చెప్పి పిమ్మట న్వమతము సిద్ధాంత మని లోక 

మెటుంగునట్టుగా ( జేసి యోడించి దయచేత చాని విడిచి, 

క, సీ వే మంటివి రమ్మం 

కావలి వానికిని మగిడి + యట్లునె వానిం 

గావించి యొక. తొకండు రా 

సా విస్రుండు వాదసరణి + నందఅం 7గలివెకొ, 7 

టీ. నీవేముంటిని=లతోొలుత దొమిగC (బనంగింప వచ్చినవారలలో నోక్కానిం 

జూచి యీవువల్మి_న దేమి రమృంచు=రమ్మని యోడించిి, అవలవానికిని = ఆవలనున్న 
మటీయొక'నికిని, మగిడి=అభఖిముఖుం డై, వానికొ=అవాదినిని, అట్ల "నె మొద లివాది 
వలెన్సే కావించి=చేస్కీ మజీయు నీపకొరముగకాొ ఒకండొకండు = ఒకని వెంట 
నొకండుగా, రాక్=రాలగా్సా అవి ప్రండు = ఆవిన్షుచిత్తుడు, వాదనరణికొ=ావాద 

ముఖమున అంద అక =వాదుల నెల్ల ను, గలిచెక జయించెను. 

తా. మటియుక నితట్టు తిరిగి నీ వే మంటివి రమ్మని (వ పనంగించి రోడ (గొట్టి 

యావలివాని ెదునై చాననీ నోడం గొట్టి యీోారీతి నె కొ. క్క..డుగా రా 
నావి(ప్రుండు (పసంగించి యందథి( (బసంగించు సమయమున నోడం గొపి. 

కారకం కాలా 

ద రావుకు కరు డా ప్లీడరు లాయ కచాయపనన్తాల్యా కా నో సా 
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సీ, జగదుద్దతికిని బీ+జము ప్రధాన మన నీ, 
తు త్యాది వ్న్టు నీ ళబవాదిం 

బారి నీళు. డే నని 4 భోగమా శై త్యాద్యు, 
దాహృతిస్సూ రి మ్యఃయావివాది 

ఫలియించు. గ్రియయ నా + ఫలమత యిత్యాది, 

స ర్వేశు. గొనని యఃపూర్వవాది 

శాస్ర) యోని త్యాదిసరణి నిశ రునిం బె, 

ల్పాడు ననుమాన మాసన్సీలువాది 

తే, నిత్యులం దిల్ల నిత్యుం డ+న్ను్రుత్యురూ క్రి 

తణికసర్వజ్ఞ లేళ సాౌ+గత వినాది 

ననుపప ల్తెర్న యనుసూత్ర + మాది మొన 
స్త అవ వాని నృపతీశు( బ్రత్యత. + నాది “లి వె, రి 

టీ, జగదుదతికిని _ జగత్ =జగంబులయొక్క_, ఉదకికిని=ఉాత, తికి, బీజయు= 
౧ త్ ౧ లి_2 

డనలగా నీళ్ళాురుండు జగ త్కాారణము గా దనునట్టి, అళబ్బవాదిక = సాంఖ్యుని, ఈత 

త్యాదిన్ = ఈవ త్యాదినూ తో కుల చేతను పొరికొ=మిక్కి_ లి, ఏను= నేను ఈశుండు= 

ఈశ్వరుండు , అనకొ=అనంగ్యా మాయావివాదికొ=మాయకు6 గారణత్వముం జెప్పు 
చున్నట్టి యమైతిన్సి భ్లోగ ... కా - భోగమా(లేత్యాది = భోగమ్మాత అనునది 

మొదలుగాంగల నూ తముయొక్క_, ఉదాహృ తి=ఉడాహరణముయొక్క_, న్న్మూ_ర్టక్ 

=స్మరించుటచేతను, [కియయ = అగ్ని పో మాదిసక్కి_ 9 యయే,. ఫలియించుక = 

ఫలముల నిచ్చును, నాక్ =అని వాదింపంగాా నశ్వేశుగానని = సశర్వేళ్ళరునిం గొని 

యాడనట్ర, అపూర్వ వాదిక =మిామా౦సకుని, ఫలమతయిత్యాది=ఫలమతే యను మొద 

లగు దానిచేతన్సు ఈళ్వరునిక జ=జగదీ శుని అనుమూనము= “థీ త్యంకు రాదికంసక రృ 

కంకార్య త్వాన్ష టవత్ * అనునటి యనుమాన మే, తె ల్పెడుక =ఈళశ్వ రస ద్భావమందు 
ధు టు 

(ప్రమాణము, అకా=అనియెడు, పీలువాదికా = పరమాణుకౌరణవాదిని, శాస్ర... 

ణికా _ శాన్ర్రయోనిత్యాడి = శాన్ర్రయోనిత్యా త్తేనునది మొదలగు, నరణిక=రీతి 

వేతను, నిత్యులం జెల్ల నిత్యుండు =నిత్య వస్తువులలో నిత్యు ండీళ్య రండు, అకా = అనునట్టి) 

(శుత్యురూ క్రిక్ __శుతి=వేదముయొక్క_) ఉరు=గొప్పయైన్క ఉాక్తిక =వాక్యము చేత, 
లుగా 

క ణికనర్వజ్ఞ లేళ = తణికత్వ సర్వజ్ఞ తాను లీశ (రల క్షణంబులనియెడు, సౌగతవిభా 

వే వాని"నె నిరీశు 

10. 
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ళ్ వి అ అల దిన్ = బొద్దుని ని. *సాగత శళ్ళూన్యవాదిని యని యమరము. అనుపప ల్తేర్న యను 
సూత్రము అదియెనవానికా= మొద లగువాని చేత, నృ పతీశుకా = ని గవోను గహ సమ 

రుండగు రాజే యీళ్వ్యరుండనున ట్రై (పత్యత వాది౯=(ప్రత్యత మే సత్యమని వాదించు 
(ఆ) గ (0 

వానిక్కా (అనం7ా6 వా ర్వాకు6 శనుట.) గలిచెక=సభయంచుం (గనుముగ నందజ 

నోడిం చెను, 

తా. పరిదృ శ్యమానం బగు నీ జగత్తునకు 6 (కలి "కారణం బని వాదించునట్టి 

యళబ్దవాదియగు సాంఖ్యుని ఈత త్యాది సూ[తముల చేతను "నే నీశ్యూరుం డని వాదించు 

చున్న యై (తిని భోగమా శే త్యాది సూత్రములచేశేనుు కర్మబహ్మవాది యగు మి 

మాంనకుని ఫలమత ఇత్యాది సూ తముల చేతను, వీలు పాకవాదిని కాత్రుయోని తది 

సూ తీములచేతను, నిత్యత్వ సర్వజ్ఞ త్వాదు లీళ్యారలతణం బనియెడు బొద్దుని నితో 

నిత్యానా మను (శుతిచేతను, నిగహా సామర్థ్యము గలిగి కంటికి విషయుం _టైయున్న 

రా జీళ రుం గను నట్టి (పత్యత్న వాదిని అనుపప శేర్న యను సూతము చేతను, నిల్తె 

80 (గున నా విస్ణుచిక్తుడు సభయం౦మ వాదించి వారల "ెల్లం (గమంబుగ నోడం 

గొ స్రైను. 

చని చెప్పంబడిన సూ తముల యరములను (శ్రీరామా నుజా భార్య నిరచిత 
జై థ్ 

(బహ్మనూ(తే భాప్యుమునC గనం దగు. 

శా, విద్వద్వందితుం జాతం డిటు సుఖ సం+వి గ్ర త (బో భి కయుం 
గ . 0 ఎంది య్ 

చు ద్రైపాయనసూ త్రస చ్చుతుల నీ కను న్లో న్నిరూపంచి “పై 

దద్విస్టుకము దాని కన్య సవిమ ద్వా కవ ర్ల రనంబు నిశి 

పాది (త ంబును చేటగా దెలుప మాటూాడె న్సనాణంబులకా.9 

కా విద్వ.. .డు _ విద్వత్ = విద్వాంసుల చేతను వందితుండు = నమస్మ్క 

రింపంబడు, ఆక (డు = ఆవిష్షు చిత్తుండు, ఇట్టు=ఈరీతి గా, సుఖి. ..అలొ _ సుఖుడాసుఖ 

స్వరూపమును సంవిత్ =జ్ఞానస్యురాపమునైన, తృత్త్వజ=పర్యబహ్మముయొక్కా, బోధ 
య్ (1 " జ wee od కచుంచు=జ్ఞానమునకు ముఖ్య సాధకంటైన్క “తేనవి త్హశ్చుంచుప్పణజొ” అనిసూ తము, 

చ్యెపాయనసూ(త్ = వ్యాననూత్రేముల చేతను, సచ్చుతులకా = వేదముల చేతను, 

ఈశుక జన న్వేళ్వరుని, ముక =మున్నుు, నిరూపీంచి= తెలి, పెజాణపీమ్మట, తేద్విహ్లు 
సంచ a య్య ? న. అన రి Frees లీ త్రము లు తత్ =అస ర్వేళ్యరునికి, నిహ్హత్వముక జవ్యాపకత్వమును, విషుగ్బవ్యా హే 

దానికికా = అఆవిస్తుత్వమునకు అన్య. ..నంబున్ _ అన్యదివిపత్ = ఇతర 'డేపతలకు, 

వ్యావర్హ రనంబుక = 'లేకుండుటయును, విశిష్టాడై దె ఏతంబును, తకేటగాళొ ౫ (పక్యత్న 

ముగా తేలుపకొ= = తెలువుటకు, (పమాణంబులక" =| పమాణముల చేతను, మాటాడోక్ 

=సంభాొషేంచెను, 



తా, విద్వాంసుల చే నమస్మ_రింపయడుచున్న యా విష్ణుచిత్తుండు జ్ఞూనస్వరూ 

పమును, సుఖస్యరూపము'నై న పర్బబహాయొ క్క. బోధను (బక టింపయజేయునటి (బహ 

సూ[తముల చెతను "వేదముల చేతను నీళ్యరుని మున్ను గా నిరూపించి సిద్ధాంతముబేని యా 

© అ జో 
పేమ్వటు నాయీళ్వారునికి వ్యాపకత్వమును దదితర చేవతలకు వ్యాప్యత్వమును విశిష్టా 

చె ్టతంబును (బమాణముల చేత (బత్యమ మగునటులం చెలుప్రుటకు నంభాషించెను. 

సీ, ఆదినారాయణుం డాయె + నొక్కండ బహ 

లేడు మహేశుండు + లేండు లేదు 

రోదసి లేడు సూ+ర్యుండు చేడు చంద్రుడు, 

లేవు నతుత్రము + శ్లైవు నీళ్లు 

లే దగ్ని యట్టుండ లీల + నేకాకిత, 

చనదు సెక్కయ్యెద + ననుచు నయ్యెం 

జిద చిద్ద గ్రయంబు సొచ్చి యని ఛాందోగ్యంబు, 

"దెలివెడు నంత రా+దిత్యవిద్య 

"తే. నర్కులో. బుండరీకాశు + డతండ యగుట 

కక్షీణీ యని యప్పదృ క్ర్య్యమేదళశ శ 

తాకవిధిరు దశ కాదు+లందు నొకడు 

"కామి కాశ్రుతియే విల+వ.ణత6 దెలిపె. 10 

టీ. అదిక సృ హ్యైదియందు నారాయణుండు విష్ణువు ఒకండ=దక్క_ండె, 

అయెకా=బహురూపములాయొను, (బహాైి=చతుర్ముఖుండం లేండు. మహేశుండు= 

శివుడు లేడు, రోదసీ=భూమ్యంతరిక్ష[పడేశము, లేదు, సూర్యుడు, లేడు. 

చంగదుండు, లేడు. నక్ష(తేములు=చుక్క.లు, లేవు, అగ్ని, లేదు, అట్లుండక = ఆరీతి 

నుండగా, లీలక్రా=ావిలానము చేత, ఏకౌకిత=ఒక్క_౧డైె యుండుట, చనదు=యు క్త 

ముగాదు. పెక్క_య్యొదకా =అ నేకములయ్యొదక, అనుచుకా=సంకల్పించి, చిద 

చి,..సాచ్చి - చిత్ = చిక్తు అచిత్ = అచిత్తు వీనియొక్క_ద్యయంబు = శెంటిని 

(అనంగా జీవుల యందును జడములయంనుననుట్స, చొచ్చి=[పవేశించి, ఆయ క = 

తాను బహురూ పంబులాయును ), అని=ఇట్టుని ఇాందోగ్యంబు=ఖాందోగ్యంబ ను నుపని 

షత్సు 'తలిపెడుక= =బోధించుచున్న ది. ఆంత రాదిత్య విద్య కా =అంత రాదిక్యే విద్యయం 

దు, అర్ము_లో యబుండరీకాము (డత (డయ గుటకు= సూర్యు నియందున్న ప్రండరీకాతుం 

డు (శమన్నా రాయణు౦ండె టకు “కప్యాసం పుణ్ణరీకాక్నం పుణ్ణరీశే ఇవఅకత్నీ ణీ * 

. యని ద్యినచనముచేతనుు ఆస్ట, *+దున్ = అనదృక్ = ఏనిమిదికొన్ను లు గలయట్టి త్య 
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శృజ్యుతిలో చనుండైనట్లి, దశశతావ ౬ నహ్మనలోచనుం డైనట్టి, విధి రుద ళకౌదు 

లందుక=టబహ్మేశా నేం దాదులందు, ఒక య=జఒక్కా_౦డును, కౌమికి =సూర్యమం౦ 

డలాంతర్వ ర్థికాపోవుటకు, ఆ|శుకియ్, విలక్షణతక=వై అష ణ్యమును, తెలిెపెక జ 

కన 6బఆజ చెను, 

తా, సృషహ్ష్యైదియందు (శీమన్నా రాయణుం డొెక్కాండె యుండుటంజేసీ యే 

"కాకిత విలానమునకు యు క్రము గామి ననేక రూపంబులం బొంకౌద నని సంకల్పించి 

చిద చిద్ద గయాత్మకం బైన (పపంచమందు6 దాను (బవేశించి బవురూపము లాయొు 

నని ఇభూ౦దోగ్యమను నుపనిప త్తు బోధించు చున్న దనియు ఇదియునుంగాక యంతరా 

దిత్య విద్యయందు సూర్యునియందున్న ఫుండరీకాతుండు నారాయణుం డనుటకో 

నక్షీణజీ యను దిగవచనము ముఖ్య సాధకం బనియు, (బవ్మారు బేం దాదులలో "నెన్వ 6 

డుం గా దనుటకు అ శుతియే వైలత్షణ్యమును 'జెలుపు చున్నదనియు భావము. 

మ. తుల లేకుండు స్వరూప రూప గుణ భూతు లోయ నేతచ్చుతి 

న్లలమై లో వెలి. దానె యున్కి.. బెలిపె + న్నా రాయణం బారుణం 

బుల సామాన్య విశేవరీతినిఖలం+బు నృబ్బజాలంబు ని 

ర్మలనారాయణశోబ్దమందునె తుద 4 నృర్యా_స్ప మయ్యె న్ఫ్రుతిన్. 
క్త తుల. . .ల్ -తులలేకుండు= సమానము లేనట్టి, సరా ప=='నారాయణు నియొ 

క్క దిన్యస్వరూప మును; రూప=డిష్య వి గవామును, గుణజ అనం౦త$ ల్యాణగుణములు 

ను భూలుల్ =దివై ్ యళ్వర్యంబును, ఏతచ్చు9తికా ఎ ఈ వేదము చేత్క తోంచెకొజకౌన 
వచ్చెను, దలమె=తజుచుగా, లో వెలిక=లోపలను.బెటను, తా "నెయున్మి_ కొ==| శీను 

న్నారాయణు౦ డె యున్న వా (డని (_లెత్తిరీయోపనిప త్తునందు), నొరాొయణంబు నొ 
రాయణమనునై దవపన్నము, తెలిపెకా= తెలుపుచున్నది. | శుతీకొ= వేదమందలి, అరు 

నిషఖిలంబుక = సకల మెన, శబ్బజాలంబుజళబ్బనమూవా ము, నిర్మల నారాయణకోబ్దమందు 
'నె=నారాయణశళబ్దములోపలనే, తుదకొ=-కడపటు, పర్యా ప్రమయ్యెక= పర్యవనన్న 
మాయెను. 

తా, సాదృ్భళ్యము లేనట్టి (శీ వారియొక్క. దివ్యస్వరూప దివ్య విగహానంత 
క్ల్యాణ గుణ దివై ్ యళ్వ ర్య ములు నీ (శుతియందు స్పష్ట వకాచున్న వనియు, నారాయ 

ణుండె సర్వాంతర్చహి ర్యా ిసకుం డై తజుచుగా నున్నవాం డని తె తిరీయస్తమెన 5 యు రుం అలి pa. 
నారాయణ మను “నెదన పన్నము దెలుప్రుచున్న దనియు, నారుణంబులందు సామాన్య 
విశేష 'న్యాయము'చేతే (బహ్మేం దాది నకల శబ్దమ.లును దుదను నారాయణ శబ్ల 

యు 
మండె పర్య వసన్న ము లాయెననియు ఫాపము, 
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కా దపహత పాప్మాది, వ్యోదేవ యనంగ బరంగుఃసూక్తులమో (దం 

బా దగు నారాయణపద, మే చేవాంతరము తేమికీ శ్రుతిం దిర్చె౯, 

టి, ఈశుతికా = ఈణాందో గ్యాదిశ్రుతులందు, అపవాత పా ప్మాదివ్యో చేవ 

యనంగక్ =( ను, “అపవహాత పా ప్మాదివ్యో దేవ ఏకో నారాయణః ఆఅనునటుల, పరయగు= 

ఒప్పుచున్న, సూ క్రులమి6దక = వేదవా క్యములమోందనుు పాదగు=కుదునై యున్నట్లి 
నారాయణపదము ఏబేవాంతరములేమికి = అంతకంయె వేహేచెవము లేకుండుటను, 

వాము=వివాదమును, తీళ్చికొ=పో(గెైను. 

తా, అపవాత పాపే త్యాది (నుతివాక్యములమో6ద కుదురై యున్న 

యా నారాయణ పదమే (శీమన్నా రాయణునికంశు 6 బరంబుగ నే దైవమును లేదని 

నిస్సందేహ మగునటుల ఛ9ిమాత్మక జ్ఞా నజన్య వివాదమును దీశ్చెను. 

వ. తొలి జామదగ్ని భ యంబునం బరిత్య క్త రాజ్యుం డే వ రాగ్యం 
M౧ ॥ అ= ఐవి ర్త 0 

బున దివోడాసాత్మజుం డగు పృతేరనుండు జనార్షను నెతుంగక 

యపవర్లకాంతు నింద్రు నారాధించిన నతండు సన్ని హీతుం డై మా 

ముపాస( యనుటయు ముందు గర్భమునందుండియు నఖండిత తప 

స్పులిత వానుచేనుం డగు వావ దేవుండు సూర్యోహం మనురహం 

కథ్నీవానహ మని శరీరవాచకశబ్దంబు శరీరపర్యంతంబు పోవుటం 
జేసి చిదచిచ్చరీరకుం డగు నప్పరమాత్తుం గూర్చి యనుసంధించె 

ననియు. 'దెలివీచేతనుండై న తా జగత్కారణంబు గామి విబుధులం 

చెల్ల విజ్ఞానవృద్ధుం డగు నా వృద్ధ శ్రవుండు తదనుసంధాన న్యాయం 

బున నుపదేళించె నని శ్రుతి సూత్రముఖంబుల నిగమాంత శాస్త్ర 

ఫక్కికం జాల వక్కాణింపంబడు నాత శ్రయు నవనియు ననల పవన 

గగన కాల మృత్యు ప్రభ్య త్యఖల చిదచిత్సపంచంబు లతనిళరీ 

రంబు లనియు నందే వినంబడ్సు నట్టగుట న వేష దివిషచ్చరీరంబు ల 

న్నారాయణ శరీరంబులే కదా యని ముముత్వువున కపూండరీ 
డా షా జట ఫి రాజధ కాయు దక్క నేవ్య క్తి నైన నుపాసింపవచ్చునే? విష్ణునకుం దత్తత్రాల 

విగృవాంబు లగుటం బ్రహ్మ రుద్రార్లున వ్యాస భాను భార్ల వాది భజ 

నంబు ,తవర్లికునకుం గాక యపవర్ల్ష "కాంతుల కయు క్షం బని 

స్మృతి వెప్పూ నదియునుంగాక యీాళ్వరున కు( జేతనునకు నిత్యసం 
కో ( చి మస అహం. అధ బంధంబు మాతా వీతా భ్రాతా వాస శృరణం సుహృద్దతి ర్నా 
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రాయణి యని సమ స్పంబునకుం బరాయణంబుగా నతని. బ్రతి 
పాదించు క్రుత్యంతరంబు గల దట్టి పర మెళ్వరుం గనుటకుం దగిన 
యోగంబు. జెప్పెద ; ఖాండిక్య కేళి ధ్వజ సంవాదంబు విను మని 
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టీ, తోొల్లి=ప్రూర్యకౌలమందు, జామదగ్ని భయంబునకా =పగశురామునివలని 

భయము చేత, పరిత్య క్త రాజ్యుం డే='రాజ్యము ద్యజించినవా( డై, నె రాగ్య౦బునకొ= 
నె రాగ్యము చేత, దివో దా సాత్మజుంచగు=దివో దానునకు (గుమారు ౯డౌన, (పతీర్షనుండు ర , Mle 

ఉఇపతర్షను ండనువా:ండుు జనార్గనుకా=ీహరీన్సి ఎటుంగకో= తేలి సికొనక, అపవర్ష 
కాంషక= మో నేచ్భ చేత, ఇం నుకె= పాకశాసనున్సి ఆరాధంచినక ఉట పొననశ్చ 
య6గ్యా అతీండు=అయిందుండ్సు సన్ని హీ తుం డై. నమా పీంచినవా (డై, మాము పొస్వ 

జనన్ను నారాధింప్రుము. అనుటయుు ( తొలుతం దన్ను 'నార*ధంచు దున్న వానితో 
మరల6ద న్నె యారాధింప్రమనుట చేత నల నియంతేర్యామి యగు నారాయణుని నుపా 

ణీ 

సో కో గ్ దుండియు=ఉదరనునందుండియె అఖండిక ='భేదింప బడని, తప = తంబు చేతను, 
తులిత= సరి నేయ(బడిన, వామదేవుండగు=రు[దుండుగలవాందెనట్టి చామచేవుండు= 

యా టు 
పామడేనవ్రుండనుజడదారి, సూర్యో హం=సూర్యు (డు నేను, నమునురనా ౦= మనువు నేను, 

wre "జ్ . క వ న నిన / స లు జట టు సన సెయుమన్న ట్లర్ణము నద్ధించే నదియెట్ట న, మున్ను = స్రూగ్యనుందు గర్బ మునం 

క తీవానవాం=అగ్ని నేను, అని == అనుచు, శరీరవాచక శబ్దంబు జా భో రీరవాచకం౦'బి న 

యస్మచ్చబ్దంబు, కరీరపర్యంతేంబు=3 రీరముగల జీవపర్యంతేంబు, హోవుటంజేసీ = పోవు 
ట చేతను, చిదచిచ్చ్భ రీరకుండగు - చిత్ =జీవుండు, అచిత్ శరీరము ఈరీరకుండుణళ రీర 
ముగాంగలవా.ండు, చిదూపౌాచ్చిదూప దేహముగలవా( షన గా నగ్వశరీరథం డనుటు, 

అగు =అగునట్టి, అప్పరమా త్కుంగూర్చి=అపర వాసు బేవునింగూర్చి, అనునంధించెనుజు 
చింతించెను అనియు=అట్లన్మి తెలిపి=ఎటింగించి, చతనుండైన తా న్. బీవు(డెనతా 
న్కు జగత్మా_రణం౦బుగా మిన్ = ఆకాళాదిజగ త్తునకు హేతున్ర గాక పోవుటనుు విబుధులం 
'దెల్లఐ దేవతలయం చెల్లను విజ్ఞానప్పద్గుండగు = వి'శేపజానము చేత. పెదయున, నద, ళ ల్లి గ కు "లభ గో దటి ర వుండు=టేవేందుండు తద...నో _ తత్ = అయర్థముయొక్క_, అనునంథాన న్యాయం 
బునన్ =చింతన యను న్యాయము చేతను, ఉపటేశిం చెనుజఆరాజున కప'దేఠము జేనిను, 
అని=జఅనుకొన్కి _శుతినూ[ తేముఖంబుల= వేదముల'చేతను వ్యాననూ తముల చేతను నిగ 
మాంతశా న ఫక్కి_ కన్ =వే దాంతళా స్త్ర వాక్యరీ తుల చేతను, మిగులన్ విశేషము, 
వక్కా_ణింపంబడున్ =వ్యా ఖ్యానము నేయ ంబడుచున్న ది, ఆత్మయు--జీవాత్మీయును, 
అననియు =భూ మియు ను, అనల పవన గగన కౌలమృ త్యు_పభృతి = అగ్ని వాయ్యా 
క్. కాలమ్భృ త్యువులు మొదలగు, చిదచిత్సళపం చంబులుజ చిద చిత్తుల యొక ్క...వి స్తా 
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రము ఆతని=అప్సరమాతునియొక_, శరీరంబులనియు=బదేహములన్సి ఆంచదెవినం౦ 

బడు=ఆ వేదమంెవినబడును,ఆట్లగుటన్ = ఆలాగగుట చేత, అశే. . .ల-ఆఅ శేష ==సము 

స్వమైన్క దివిపత్ =బహ్మాది దేవతలయొక్క_, శరీరంబులు=బేహములు అన్నా రాయి 

ఆని శళరీరంబులేకదా యని, ముము కవునకు= మో త్నే చృగలవానికి, అప్పుండరీకాతు6 

దక్క_న్ = ఆనారాయణుండుగాక్క ఏవ్య క్టినైనను = ఏళ రీరమునైనను, ఉపోసింప 

వచ్చు నె=జ పాసన చేయ 6దగు నా? విష్ణునకున్ =పరమాత్తునకు , తత్తత్కా_ల విగ్గవాం 

బులగుటన్ =నమయోచిత దేవాములౌట చేతను బ్రహ్మా రుదార్జున వ్యాస భాను భా 

రవ వీరులు, ఆదె=మొదలగువారియొక్క_, భజినంబు=ఊ పాసన్వ తెఫెవర్లికునకుంగా క 

=ధర్మార్గకౌమా పేతుగలవారల కే గాని ఆపవర్గకాంతులకు=ముముతు
వులకు, ఆయు 

కృంబని=తేగ దని, స్మ తి=ధర్య్మశా న్ర్రము, చెప్పున్ = తెలుపుచున్నది అదియునుం 

గాక, ఈశ్వరునకున్ , చేతనునకో=జీవునకును, నిత్యసం బంధంబు, మా తా=తల్లిపి తౌ = 

తండి భా) తా=తో యుట్టువు,ఆవాసః =అధిష్టానము, శరణం=రతకు (డు, ని. “కరణం 

గృహరకత్నిత్రోియని యమరము, సుహృత్ =మి తుండు, గతిః=(పాప్యము, నారాయ 

ఇ=నారాయణుం డె) అని=అట్లని *లోపోనమ ఆదిశే విసర్ణస్యి యను సూ[ తము 

చేత విసర్ణలో పము, సమ స్హంబునకో 6 బరాయణంబుగాకా=నిఖిలమునకు ను బరమపదం౦ 

బుగాకాొ అతనిక=ఆనారాయణున్సి (పతిపాదించు= తెలుపునటి, శుంత్యంతరంబు 

గలదుజ=మణియొ కశు9) తగలదు, అట్టిపర మేశ్యరుంగ నుటకుకా=తాద్భ శ దేవునిం -జెలిసి 

కొనుటకు, తగినయోగం౦ంబు
సె ప్పెదక =అనుకూలమెనయోగ మునువచించెదనుు ఖాం 

డిక్యకేశిధ్వ జ నంవాదంబు, వినుమని=అఆకర్ణింపు మని, ఇట్లనియె =వవ్య మాణ క్రమం 

బుగా6 బలికెను. 

తా. ఫూర్వకెలంబునం బర శురామునకు వెజిచి వై రాగ్యము నొందినట్టి దివో 

జా సాత్మజుండైన _పతర్షనుం డనువాండు మో లేచ్చ గలవా(డై జనార్జనునిం గానక 

యిందు నారాధింప నతేండు ప్రత్యక మై నన్ను పొసనసేయుమన లగా మదంత'ర్యామి 

నుపొనన సే యుమన్న ట్రియర్భ మాహిం౦ంప(బడియె, నెట్టన€గా మున్ను గర్భమునందుండి 

యు6 దపంబునం దీళ్యరునితో. దుల్యుం డెనవామదేవుం డనుముని సూర్యు (డు: నేను 

జందుడు నే నగ్నియు నే నను శరీరవా చకళబ్దము శ రీరిపర్యంతేము వోవుట చేత 

నుభయక రీరకుం డెనపరమాత్సుం గూర్చి యనుసంధాన మొనర్చె నని తెలిపి జీవుండైన 

తా నుపా స్యుండను -గానని జ్ఞా నవృద్ధుం డగునిందుండు దదనుసంధాన న్యాయ ౦బున 

నుప టేశించెనని వేదవ్యానసూ (క్ర వేదాంత శాస్త్ర ములయందు వివరింప ౧బడియొ ననియు, 

(బహ శిన్ఫుండు భూమి మొదలగు పంచభూతములు కాలమృత్యు. పభృతి నిఖిలం బగు 

చిదచ్శిదూపవిస్తారంబు అతనిళరీరంబులనియు, నెనను శుద్ధ ౦బగు నారాయణ న్వరూ 

పమును దక్క. మణియొకస్వరూపమును భజింపంగూడదనియు, (బహ్మదులను ధర్మార్థ 
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"“రొవుకోేంశతు లుపానన చేయుదురు గాని మామార్లు ( లుపొనన చేయరని స సతులు డెలు 

ఫుచున్నవనియు, జీ వేళ్యరులకు నిత్యసంబంధంబనిము, మాతా పీతా భాశావానళ్ళక 

ణం సుహృద్దతి ర్నారాయణ యని నిఖలంబు నా నారాయణుండని తెలుపునట్టి కా 

న్ని శ్రంతులంన్న వని యు, నట్టి పర మేళ్వురుం గనుటకు సాధకం 'బెనయోగంబు గలము, 

ఖా౦డిక్య శేశిధ్యజ నంచాదంబు చఇప్పెద విను మని యిట్లనియె. 

మ. జన కాఖ్యాఖల రాజ 'మొష్పు నిమివం+ళం బందు ధర్మధ్వజుం 

డను భూజాని వితధ్వజాఖ్య వసు ధా+ ధ్యతుం జగ ్రతు.ణా 

వనజా తాత్వు. గృత ధ్వజాఖ్యు. గనియె 4 న్వారిద్దణు స్గర్మతుక్ 

ఘనవిజ్ఞాను. గ్ర ముంబునం గనిరి త+ స్టైండిక్యుం గశిధజుకా. 14 

టీ. జనశకౌో...జము _ జనక = జనకుండను, అఖ్య = “పేరుగల, ఆఖిలరాజ 

ము=ానమ స్టరాజులుగల, నిమినంళ౦బు=నిమి యను రాజాయొ క్కో..వ౦ంకోమ్సు ఒప్పుకొ= 
—0 * 

తనరును (అనంగా నా నిమినంళంబునంబుట్టిన రాజుల కెల్ల జనకులను నామము గల 

దనుట్స, అంను=ఆ నిమినంళమందు, ధర్శ్మధ్య జుండను =ధర్మన్వ జాండను నట్టి, భూజాూ 

ని=భూ పతి, మితధ్వ జూఖ్య=మితధ్వజుం డనుెపీధూగల, వసు ధాధ్యముక = అననీళుని, 

జగ. న్ జగత్ = జగళ్తుయొక్క రశ ణాజపొాలనయంద్యు ననజూ తా మీక =విన్లువై 

నట్టి కృతేధ్య జాఖ్యుక జకృ తేధ్య జాడ నువానిన్సి కనియెక్ వారిద్దజుక్ =వారిరువు 

రును కంమంబునక = నరుస గాా కరస్టితుకా ఆయా గాదికర్మశీలు డైనట్టి) ఖాం డిక్యులా 

=ఖాండిక్య ( డనునత నిని, సువవిజ్ఞూనుక _ ఘునజ=అధిక మగు, నిజ్ఞానుక జజ్ఞానముగల 

(అనంగా (బవ్యానిస్టుంయనుట), శేశిధ్యజుక =శేశిధ్యజుం దనువానిన్సి కొనిరి, 
తౌ. నిమివంశమందు బుట్టిన రాజుల కెల్లను జనకు లను నామము గలదనియు, 
ళీ 5 అం హ్హ అటో ఓ ఆ నిమివంశోత్పన్ను డెనట్లి ధర్మధ్వజుం శకురాజు మితధ్వజుం డనునట్టియు6 గృత 

ధ్వజులడభునట్టి యిద్దజకు బుత్త్రులుగా6 బడసననియు వా రిరువురును (గమంబుగ 

నన6గా మికధ్వబుండు ఖాండిక్యు. డనువానిని, కృతధ్వజుండు (బవ్మానిన్హుం దగు జేశి 

ధ్యా డను వానినిం గనిరి. 

వరము గొని రాజ్యకాంతు + విజిగీషువు తై 
హో రాహోోేరిం బోరిరి 

బారాసిదినంబు లనని + ప్రజలు దలంక్౯, 15 

టీ. వారిరువురు == ఖాండిక్యశేశిధ్యజాలు, తమలోపలకొ వేరము గొని=వై ర 
ముం బెట్టికొని, రాజ్యకౌంకకా = రాజ్యా ేక్ష చేతను, నిజిగీషువు లై =జయేచ్భగల 
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వారల, హోోేరాహోరికొ=ఎక తెగక, ఛారాసీదినంబులు=పం డెంండు దివసములు, 
అవని పజలు=భూమి యంద లి. పజల్కుశకలంకక =భయపడ౦. గా, పోరిరి=జగడమాడిరి. 

(చారాసి యనగా నేడని కొందణు). 

తా. వపీళ్ముట నాఖాండిక్య కేశిధ్యజు లిభువురును దమలో విరోధపడి రాజ్యూ 

శ్చీక్ష చెత నొకని నెకండు జయింప నిద్భంగలవా నై భూమియందున్న (ప్రజలు 
ఛభయంపడునటుల 6 బం డెంండు దినములు *హోర మగు యుద్ధ మొనర్శిరి. 

చ స్థలపల వేగ నిచ్చలును + బా(జులు దీర్చి యతండు నాతండు౯ా 
వెలువడి వచ్చి యితుముతి+వేణిక యేవీరిగాంగ ఏయచు౯ 

దలపడుచుం బెనంగలం గృాతధ్వజనందను సెనికావలీ 
హళహాలళికిం జెడ న్విజిగె + నారి మితేధగజనందనుం డనిన్. 16 

టీ. ఆతండు౯ = ఆఖాండిక్యుండును , ఆత:డుక =ఆకేశిధ్యజుండును, నిచ్చలును 

= నిత్యమున్వు పలపలవేగ = తెల్లహాజం గా పౌంజులుదీర్చి=బారులుదీర్చికొని, వెలు 

వడి= ర ణమునకు వెళ్లి వచ్చి,ఇతుమతివే ణిక= ఇకు మతీనద్ధి ఏపిరిగా గక = ఎల్ల గాయగను, 

వీ౧సచుకొ=వికమించుచును, తలపడుచుకా=లేగులు పడుచును పెనంగంగక = 

పోర౭గ్యా కృత. . .కికా-కృతేధ్యజనంద ను=శేశిధ్యజానియొక్క_, సైనిక= సేనాపతుల 
యా 

యొక్క, ఆవళి=నసమూహముయొక్క_, హళహాలికిక =నాయిడికి, ఆర్షిక =ఆపద 

చేత, మితధ్యజనం దనుండు= ఖాండిక్యు (డు, అనిక్ =యుద్ధమందు, చెడని జీగక = 

సాొటిపోయొను. 

తా. (పతి దివస మందును బెల్లవాజంగా నే యికుమతీనది "నెల్ల6 జేసికొని 

పౌ (జాలం దీర్చుకొని జగడము నేయ6గా 6 గేశిధ్యజాని సేనాపతుల ధాటికి నిలువంజూలక 

వెజచి చెడని టిగి ఖాండిక్యుండు యుద్ధమందు( బరువిజెను. 

క, వెడవిజీగి యడవిం బడి మెడ 

నెడ గట్టులతుదలం గోవు + లిడి లోం గడకు౯ 

దడుకు. బొడివీంచి యాకుల 

గుడిసెల వసియించె మం త్రోగురుభటయుతుం దె 17 

టీ. చెడవితీగి=సా టీపోయి అడవి(బడి=అరణ్య ముం (బవేశించి, ఎడ్గాశకా 

=అక్క_డక్క_డను, గట్టులతు వదలక =క్ ౦ండలమోంద ను, కోను లిడి=కోవరములుని చి, 

లో కాజలో పలన్సు కడకుక=తుద వెళ్లను తడుకుంబొడిపించి=కంపపాతించి,, ఆకుల 

గుడిసెక =పర్లళా లలయందు మంతి... .డై-మంతి=పధానులతోడను, గురు=గురువ్ర 

అతోడను, భట =బంట్లతో డను, యుతుడై=కూడినవాలడై, నసీయించెకొ=ఊండెను, 

20 ' 
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తా, పరువిడి యరణ్యమునాచ్చి యక్కా_డక్క_డనున్న కొండల కొసలయందుం 
గోవరాలుంచి లోపల. బొట్టును గంప నాటించి పర్ణశాలలయం౦ంము నాఖాండిక్యు (డు 
మంతి పురోహిత భట సహితుండె వానము సేయుచుండెను. 

మూ 

EA ఆ కేళి ధ్వజు డంత నా నృపుని రా+జ్యం బె జేర న్సలం 
బాకాంథీంపక గల్లు మృత్యువు నమాద్య న్నుట్టకుండం దుదా 
జా కుండ న్యలె నంచు యోగనిరతిం + జ్ఞాన శ్రోయుం జె మఖా 
నీకోంబు ర్రచియించు చం దొకటికిం + దీశీంచి తా నున్న చోగ్,18 

టీ. అంతేకాఆపీమ్మటు ఆశేశిధ్యజుండు, ఆన్ఫ ఫునిరాజ్యం బెల్ల౯ా = ఖాండి 
క్యుని రాజ్యమంతయును, చేరకా = రాలా, ఫలంచాకాంక్షీంపక = యా గాదికర్మ 
ఫలంబులంగోరకొ, మృత్యువుక = నంసారరూపమృత్యువును, గేయుకొఆజయిం౦తును, 
అవిద్య కా=అజ్ఞానము చేత, వుట్టకుండకా = మరలజనింపకుండ తుదకా = కడపట, 
చాకుండన్న లెక=చావకుండవ తెననుచును యోగనిరతికా=యో గాన డీచేత, జానా 
(శ్రయాం డై=జ్ఞానము నాశ్రయించినవా(డై, మఖానీకంబు - మఖ= (కతువులయొక్క, 
అనీకంబుకొ= నమూపహామును, రచియించుచు = ఒనరించుచు అందు = అకోతువుల 
యందు ఒకటికిక =ఒకజన్న మునకు, దీత్నీంచి=దీకలాకొని తాజాతాను, ఉన్న 
చోకా=ఊండంయగా. 

తౌ. పిమ్మట నా ఖాండిక్యు ని రాజ్యమంతయు 6 దన స్వాధథ్నమె యుండంగా. 
గర్మఫలంబుఅ న పేక్షీంపక మృత్యువును "గెలువవ లెననియు, నజ్ఞానము చేత మరల. 
బుట్టక కడపట6 జావులేకండవ లెననియు,న పేటీంచి యోగస్థితి చేతను జ్ఞానము నాళ 
యించి యసం ఖ్యేయంబు అగు కతువులం జేయుచు నందొక (కతువునకు దీతనహించి 
యున్న సమయంబున, 

చ. పులు మఖశాలి కానికటుభాముల మేయుచు నేటివెంటం జె 
ల లమెడునీజముం దరసి 4 యూన్యుప తొకన ఘర్మ'భను వొ ౧౧౯) 

శెలవుల నాడు వాలభుజుగిం గని గోండ్రని యంగలార్పృచు౯ 
గళగ తభఘుంటమోయ నుబుఃకం బిడుగుం బఠె డా యుద్గతి౯, 

టీ, ఘర ్మ ధేనువు =యాగశే నువ్రు ముఖశాలికౌనికటభూ ములకొ=యణజ్ఞ శాలా 
సమిపభూములయంద్కు ప్రులు=క నవున్కు మేయుచుక్కా ఏటి'వెంటకా = నది వెంబడి, 
సెల్ల,, న్ - పెల్లల మెడు=మిగులదట్ట మెన, ఈణముకొ=పొదరింటిని సూ, “నస్ఫా $ 
క్రద్ధరో్మతి యని తద్ధ ర్మార్ధక వి శేషణమున కచ్చుపర మెనప్పుడు నకారాగమము 
రాయగా నలమెడునీట మనియాయొను. తరనీ = అనుకొని, యామ్యు 2౪4 కొనకొ 2 
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యామ్య=యమసంబంధియెన్క పతౌకనకొ = ధ్యజపటమన (గా ఆశెలనులనాడు = 

ఆపార్ళ (మునందు6 గదలుచున్న , వాలభుజగిక=-పామువంటి తోశాను కని=చూచి, 
గోండ్రునియంగలార్చుచుక్ = గోండి నిమిడుకుచును గళగతభుంట - గళగత= మెడ 
నున్న ఘుంట్క (మోయక =ధ(నించుచుండగా, ఉఅుకకళ=పరువెత్తంగ్యా పిడుగుం 

బలెన్ =అళనివల తాంకి=స స ఫశీంచి, ఊద్ధతీకా=వడిచేతను., 

తౌ. యాగ భేనువు యజ్ఞకాలా సమీప (పదేశములందు6 గనవు మేయుచు 

“నేటివెంట దట్ట మగు పొదరింటి నానుకొని యము సంబంధిమైన ధ్యజపట మను 

నటుల నా పౌర్ళగ్యమునం గదలుచున్న పొమునంటి ఫులితోంకను జూచి గోండిని 

యంగలార్పుచు మెడ నున్న సుంట మోంయునటుల6 బరువిడినను వదలక పిడుగు 

వల వెంబడించి వడిచేత తా౭కెను. 

G. గే సమణీకం బయి మొ+గంబడువ న్షరుపర్లము ల్చడ౯ 

ద్రో'బ్బుచు. గార్భొగిళ్ల రొదీతోం బురణించెడు బొబ్బరింతగా 

డ్చుబ్బి విస ంజ్జ గాగ జెవు+లూ.6దిన వల ల్ల వు డుర్విం గసూలలూా 

బెబ్బులి గొంతు బ్లజచి + పెల్లున నమూర్మెడం బెల్స్ దాయుచుక, 

టీ, గబ్బు=దుగర్గంధము, సమకీకంబయి = ఈయాలతో లనాడినటై , మొగం 

బడువకా=ముఖుమున గొట్టుచుండ. గా, తరుపర్షముల్చ డక = చెట్లనున్న యాకులురాలు 

నట్లు గా, (దొబ్బుచుకా= (తోయుచును, కెర్మా..- త క కార్య గిళ్ల =వర్షాకా లపు 

"వేఘములయొక్క_, రొదతోక=ధ్వనితోడను, ఫుర...గాడ్పు - పురణించడు=సమౌ 

నమగునట్లి, బొబ్బరింత= లొ ప్పుటయొక్క., గాడ్సు=గాల్సి ఊబ్బింజాల్బణ మై విసం 

జ్ఞ గాయకాఐ =ఒఓడ క లెటుంగకుండునట్లు గాను, చెవులూ 6దినకొ =కర్హముల 6 (బవేశింపలగా, 

వల్లవుడు=గొల్ల, ఉఊర్విక్=భూమియందు, కూల గాకొఆపడయా, బెబ్బు లి= పెద్ద 

పులి, గొంకు[ కోల్ =గొంతు క్రోవి, కబిచిి పెల్లునకా = అతిశయము చెత, మార్మెడకా= 

మాటుమెడతో, _కెళ్ళకా=పడునట్టు గా, దాంటుచుకొ=లంఘుంచుచును. 

తాం ఈలగొలతోం గూడిన దుర్గంధము ముఖమునకు గొట్టుచుండం జెట్టయందు 

న్నయాకులు రాలునటుల నూ6కుచును మేసుధ్యనివంటి రొదచేత నిండియున్న లోెప్పు 

వలని గాలి యుబ్బి స్మృతి దప్పునట్టుగా 6 జెవలూ6దినం బసులకాె పరియెన గొల్ల 

వాడు నేల బడలూా6 బెద్దపు లి చేనువు మెడ గొటికి మాటు మెడతో. బడునటుల 

దాయళును. 

ఆ. తనువు. గొమ్ము గొరిజం + గొనకుండ మలపుచు( 

జప్సు డెసలోం దోశ 4 + నప్పళించి 
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శోణితంబు. గ్రొలు+చునె నేర్పు'మి ఘుర్మ 

గవిని గవికి నీడ్చు+ నవసరమున. 2] 
టీ, ఆవ్యాఘము, కొమ్బుక=ఆగోనుయొ క్క_ళ్ళ౦గమును, గొరిజక=గారి 

నెలను కొనకుండకా=తాశకకుండ్క తేనువుక్ =దేపామును మలంపుచు=మరలించుచు, 
చప్పుడెన(గకొ=ధ్వనించునటుల, తోశకా=వాలమున్సు అప్ప ళించి= తాటించి, శో 
ణితంబుకా=ర క్షమును (కోలుచుకా=పానము సేయుదు, నే! ఏఎమెకొ= నేర్చుతోను, 
ఘుర్మగవికా=యాగగానువును, గవికిక=కొండగుహూకు ) ఈడ్చునవసరమునక =ఈడ్చు 
సమయమందు, 

తా. ఆ పులి యాగోవుయొక్క_ కొమ్ములు గొరిసలు జాంకకండ దానిశ రీరము 
మరలిచి తన తోంకను జూడించుచు రక్త పానము నేని తన సామర్థ్య స్థ్యమునం గొండ 
౫ వికీ నీడ్చుచున్న సమయంబున, ము 

చ పొలవురు లందుంగూంత లిడ + భూసురు లన్నది “వార్చివార్చి మ్ర మూ 
కుల తుద అక్కి చప్పటలు + గోటి యదల్బలో సాహిణలు మా 

వులం బజపంగ వై చి సెల+వు ల్వెస నాకుచు బోయె వృతమం 
డలికయి !తూలుచు నుటఘుఃట ధ్వని సారె మలంగి మాచుచు౯, 

టీ, అందుక =అక్క_డు పొలమరులు=పొ లముందిరుగువారు భాయ లి 

కూంతలు పెట్టలా, భూసురులు== =((బాహ్మణులలు, అన్న దడికొ=అనదియం౦దు, eh 

=సంధ్యకార్సి, (మాశులతుద లెక్క. = కెెన్నమాయులశెక్కి.., దప్పటలుగొ ట్రైజచప్పు 

క్లుగొట్టి, అదల్స6గ౯ =అద లింప (గా సాహీణీలు= రౌ తులు మావుల6బబిప౦గక్ = 

గుజ్జముల "నెక్కి, తజమ6గా, వె చి=ఆ 'ధేనువునువిడి చి, "సలవులం నాకుచ్చు 'విసజాణగో 

బ్బున, వృతమండలికయి= చెట్టు మెండుగ నుండు చోటకి తూలుచుకా=తూ (గుచు, 

ఘటఘుటధ్వనిక'=ఘుటఘుటధ్వ ని చేత, సాశె=మాటీమాటికి, మలంగిచూచుచుకొజు 
మరలిచూచుదును. 

తా. ఆ (_పాంతముల౦ందు6 బొలము. దిరుగువారలు సూచి కూ6తలిడంగా విని 

_బొవ్మాణు లానడియం౦దు సంధ్య వార్ని చెట్లపై నెక్కి చప్పట్లు గొట్టి యద లించుచుం 
'డ నంతేలో కాతులు గుజ్జముల నెక్కి వచ్చి తజనుంగా నా పెద్దపులి 'సలవులనాకుచు. 

శీఘు9ము గా మిగుల జెట్టు గలిగియున్న చోటికి భుటముటథ్గని( జేయుచు యబలునూఅు 
వేనుక€ దిరిగి చూచుచు వెళ్లెను. 

క, చుజబుచుజుకున నెత్తు రువెలి 

కుటుకుచు రొద సేయ నజేతోయొడపీన యార్చుల్ 
అటు 

Time ర wir ఆ వాంచలు ణా అం 

ల్ లోనవార్చి. f శకేలుచు. 
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పణువ మిడిగుడు వడయలం 
(GCN 

గొటు ప్రాణముతోడం దన్ని + కొను నమ్ముదన్ర౯. 29 

టీ. చుబుచుటుకునకొ నెత్తురు=ర కము, వెలికి=వెలపటిక్సి ఉలుకుచుక = 

బయలు వెడలుచ్రు రొద సేయకొ=చప్పుడు సేయ6ంగాా అతితియొడపిన= మెడగ౦డిపల 

నె ఊర్చ్పులు=నిట్టూర్చులు, పజవక =వెడల గాడ, మిడి గుడ్డు=మిట్ల్ట గుడ్డు, వడ 

కలకా=నణయకుచుండంా. కొజ్యపాణముతోడకా = కొనయుసురుతోడ, తన్ని కొ 

ను=తేన్ను కొనుచున్న, అమొుదవుక =ఆగోవును. 

తౌ. సుగమము, 

సీ విన్న వించుటయు బుత్విజులం బ్రాయశ్సి త్త, 

గ్గ వుడిగ రా జడిగిన + నడుగు మనిరి 

వారు కసేరువుం + దా శేణుంగక పోయి, 

యతండును శునకుని + నడుగు మనియె 

నతండు దాను నెబుంగ + నని పల్కి నృప విను, 

మా బుత్విజులపిండు + నాకసెరు 

చేను నెజుంగ తే + మిక నొక్క్యయేమెకా, 

దిల మణి యవ్యాండు + నటు డెవ్వం 

తే. జేని సప్తాంగములు నీకు + నిచ్చి చెట్టు 

వటి 'పనాలతిప్పలు + వటి తిరుగు 
ఠి |) 6 

నట్టిఖాండిక్యుం డొక్కండ + యరయ నెజగొ 

"సేనెజబుంగు వేండు మది కర్ణ+ మేని యనిన, 94 

టీ, విన్న వించుటయుకొ= ఢేనువుక థను రాజునకు6 జెలుపంగాా రాజు బుత్వి 

'జులకోజ=బుత్వి జుల ను, (పాయళ్ళ్చి త్రమడిగకా, ఆడిగినడా =ఆడుగ గా, వారు, తా 

ఎటుంగకపోయి=తా మెటుంగక, కసేరువుక్ =క సేరువను బుషీని ఆడుగుమనిర్కి 

అతే(డును=:అక సేరువును, శునకునిక =శునక మహర్షి ని, అడుగుమనియెకొ, ఆతండు== 

అశునకుండు, శొనుక=తానును, ఎజుంగ క్ =ఎజుం౧ను, అనిపల్మి_=అట్లని చెప్పి, 

సృ పౌ=ఓరాజా, వినుము= ఆలకింపుము అబుత్విజులపేండు ను=బుత్విక్స మాహ ము 

ను, ఆక సేరువును, ఫనుకొజసనేనును, ఎటుంగ లేము= ఎటు (గ (జాలము, ఇంక నొక్క 

యే ముకెదుడఒ క మే ముమా [తే మె యెజుంగనివారము కోమ్ము ఇలకొ=- భూమియందు, 
_ 

i కృప. 
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ఎవ్యా (డును =ఎట్టివా (డును, ఎజి 6గండు= తెలిసీ కొన(డు, ఎవ్య జేని=ఎవ్య డైన, 

నీక్కు నప్తాంగములు= స్వామ్య మాళ్యే సువ్భాలోో_ళ ర్వా9బలదుర్లము అనియెడి స 
పాంగములను, ఇచ్చి=ఒసంగి, చెట్లుపట్టి=నృిక్న ములంబట్టి, పె నాలతిప్పలుపట్టి= 

పెద్దజాతి సట్టలయుట్ట్రి తిరుగుక =సం చరించు మున్న వాడో, అట్టి ఖాండిక్యండు, 
ఒక్క_౦డ=జఒక'ండుమా[తమె, అరయకొ=వివారింపంగాా ఎటీలా నేని=ఎటింగియుం 

డెచేన్సి ఎటు6గుకా=ఎటీంగియుండును, అది=అడుగుట, కర్ట వేని=కరృన్యమాయె 

“నూ వ ండుము=అడుగుము, అనినక్ =ఆన౭గాకా. 

తౌ, ఆ ఫఘర్మ భేనువుయొ క్క వృత్తాంతము రాజునకు విన్న వింప నతే(డు బుశత్వి 

జాలను (బాయళశ్చి త్తమడుగంగా దనుకుం చెలియమ గానం గనేస వనుబుషి నడుగుమ 

నిర, వానినడుగ(౫ నాక సేరువు శునకుని నడుగుమనియె, నాశునకు నడుగలగా నతండు 

నా?కుం చెలియదని పల్కి, బుత్విజులకును గ నేరువునకును నాకును వాలియదు 

గదా భూమియం బెన్వరికిని జఆలియదు, తెలిసియున్న యెడ సెప్ట డు నప్తాంగముల 

నీకిచ్చి యడవిపాలై చెట్టు గుట్టలువట్టి తిరుగుచున్నవాండో యట్లి ఖాండిక్యునికిం జె 
దా య లు € ర 

లిసీ యుండవచ్చును గాన (_పాయళశ్చిల్త మడుగుట యవశ్యక ముగా గ ర్య 
a.) టి 

మాయె నేని యతని నడుగవలయునని చెప్పెను. 

చ నరపతి పల్కె మాని వర +నారిపు నిమ్మృతి వెండ బోయిన 

న్స హతుం జేసెనేని సవోనంపు ఫలం బొడలగసహాడు. గా కమ 

తరగతి జెప్పె నేని మఖతంత్ర మతంత్రముం గాక పూర్ణ మా 

నిరుదెజంగు న్నదీప్పితమె + యెగద నంచు రథాధిరూఢుం జె 25 

టీ. నరపతి=రాబ్బా పలికెకా = ఆశునకునితో ననియెను, వకొనిపర = ముని 
(ేష్టుండా) నారివుకా = నాళ(తువును, నిష్కృతీక్ = _చాయళ్ళీ శ్రీ భీమును జే 

బోయినకా = అడుగ (బోతి నేని ధరక =నేలప్కె వాతు(జేసిశేని = చంపెనా, సవన 

ఫలంబు=యజ్ఞ ఫలంబు, ఒడంగూడుక్ = సిద్ధించును, కౌక= అట్లుకాక, అమత్సరగ తీకా= 

నుల్ఫేర ప్రుమార్గము విడిచి, చెప్పె నేని పాయ శ్చిత్తము వచించినయెడ్క మఖతం[ త్రము 

యజ్ఞృకృత్యము, అతర్మతము గాకజ్యకమము తేప్పక్క స్రూర్లవకాక్ = "నెజువేరున్కు ఇరు 

'దెజ(గుక = రెండు విధములు. మదీప్పితమె=నాకుం గోరయడినవ్సే ఏగాదనంచుకొజు 

ఫోయెదనన్సి ర థాధిరూఢు..డై=అర దము నెక్కినవాలైై. 

తా, ఆ శేశిధ్వజుం డనురాజు శునకునితో నోయిమునిశేస్థు డా | నాయొక్క 

కతువ్రును (ఛాయశ్చిత్స మడుగ (బోయిన నమయంబున చేల పెం జంసపెనేని యజ్ఞ 

మధ్యం బున శరీరము విడుచుటచేత యజ జ్ఞ ఫలము చేకూరును, లేక మాత్సర్యము వడలి 
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(పొయిశ్చి త్తము సెప్పెచేని యజ్ల్ఞా నుస్థానము పరిసమౌ ప్పి నొందును. గాన నీరండు 

విధంబులు నా మనోరథంబు లగుటచేకం బోయెద నని చెప్పి రథము నెక్కె_ను, 

ర్త హరిణాజినో_త్పరీ యుండు 

నిరాయుధు(డు నగుచు నతని + నెల వగు నడపి౯ 

జొర “నొట్టికాండ్రు డెశ్కెముం , 
బరికించి యతింగి కలయ బడి కూంత లిడ౯. 26 

టీ. వారి...డు - వారికా జిన=జింక చర్మము ఊ త్తరీ ముండు =ెవ(్త్రు ముగా 6 

గలవాడును నిరాయుధుండును=ఆయుధము లేనివాండును, అగుచుక = బ, అతని 

"నెలవగు=ఆఖాండిళ్యుని స్టాన మైన, అడవికా=అరణ్యమున్వు చొరకా = (పవేశింప6 

గాకా, గొట్టికొండు9=అచ్చటనున్న వేగువాండ) ుక్కె_ముం బరికించి= లు కె... 

మును జూచి, ఎటింగి=కేశిధ్యజుండని తెలిసీ కలయయబడీ = కూడి కూంకేలిడకా=ా 

కూతలు పెట్టరా, ' 

తౌ, జింక చర్మము ను త్తరీయంబుగా నరించి నిరాయుధుం డై యా ఖాండిక్యు 

నకు నివాసస్థాన మగు నడవి జొచ్చి పోంగా నచ్చటనుండు వేగువాం డు మెక్కెాము. 

జూచి శేశిధ్యజరాజని యూహించి కలనీ కూంతలువేయ సాగిరి, 

ఆ, వలస బెదర నృపతి + కలగక సృజ వగ 

లార్చం బనిచి కనమాలందు నిలున 

వేటు వేటు య్ర్చి! విలువముంది6 బనిచి తా 

దడుకు సెండె వులుక + వొడమను వెడలి, 27 

టీ, వలనబెదరకా=వల సవచ్చియున్న జనము భయ పడగా, నృపతి జ=ఖాం౦డి 

క్యు డం, కలంగకజచలింపక్క (పజవగలు = జనులచింతలు, ఆర్చ కొ=మాన్సు టకు, 

పనిచి=కొందజంబంప్కి కనములందు నిలువక = గండ్లుకౌచుటకు, విలుమందిక = 

విలుకౌం్యడన్కు వేజంవేజయేర్చి=ఏర్పజచి, పనిచి=పంపీ తౌకా తాను అలుకజ 

కోపము, పొడమకాొ=ఆం౦ంకురింపంగా, తడుకు పెం టెము= తెట్టువాకి టీకతేలుపు, వెడలి== 

వెళ్లివచ్చి. 

తా, వలస వచ్చియున్న |పజలు బెదర గా నాఖాం౦డిక్యు(శు చలింపక (పజల 

గోడు మాన్సుటకు గొందఅ నియమించి గండ్లు గాచుటకు విలుకౌండ నేర్చటిచి 
ఖు 

పంపి తాను గోపయు కుం డై తడిక పెండెము వెడలి వచ్చెను. 

౫* నోళ్ళు. 
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క్ల వచ్చు రిపు. “"జూపులనె చుబి( 

బుచ్చుచు సిరిం గొనుట మగుడం+* బొడముట రువ ము 

చ్చిచ్చునను వెచ్చమరి వి 

ద్యుచ్చలచాపజ్యం దూపు. + దొడుగునుం బలిశెకా, 98 

టీ, నచ్చురిప్రుకా_వచ్చు -తనదిళర్టునచ్చెడిి. రికా -. క (తు దైనిక శిధజాని, 

చూసుల నె=చూపుల చేశ నే, చుజంయబుచ్చుచుక-= వహించుచ్చు సిరింొనుట == రాజ్య 

ము దీసికొనుట్క మగసడంబొడముట=నుగలనచ్చుట్క రుష=రోపము గలుగుటయను 

నీ ముచ్చిచ్చు నను=మూా 6డగ్న ల చేతను 'వెన్నమరి= నేండిగలిగి, విద్యు, ..న్ - విధ్యు 

శ్ = మెజపువ లె, చల=కదలుచున్నట్లి, చాపజ్యణా = వింటియల్లైయంద్సు తూప్పు( 

వొడుగుచుకా= బాణమువొడుగుచు పలి కెకొ=ానచించెను. 

క 

తా. తన దిక్కునకు వచ్చుచున్న శే శీశిన్య గాని ఖాఏడిక్యుండు చూపవులచేతనే 
దహించుచు రాజ్యము దీకికొనుటయు నగల నచ్చుటయు రోసము గలుగుటయు 
నీ మూడు విధంబు ,లెన యగ్ని చే వరమని బొంది మెటప్రుసలెం జపలమెనట్ట 

వింటియ'లైెయంను బాగము. వొడుగుదు! బలి జె 

వము. థన ధాన్య ద్విర దాశ్వ సరసమే తం బె సామా య్యూజ్యముక' 

గొనియుం జాలక తాటకేయ సుల భుక్యూ-ాకృతిం  సంకతో 

లున నాచ్చన్నుండ వై నై ప, శాంతుగతి మా+లోంఖ "చ్చి ప్రాణంబులుకా 

గాన చేకేంచిశే దుర్శతీ కడపెద + న్లూరంపుభల్లు ంబునన్. 29 
టీ. ధన...బు-భనము, ధాన్యము ద్విరద = ఏనుంగులు, అళ్వ్య ములు గోధనజు 

గోవుల నెడి (ద్రవ్యములతో , సమేతంబు=ఘాడీన, ఎల్ల సౌమ్వాజ్యముం గొనియుడా జజ 

సామాజ్యమంతయు గై "7 కొనియును, చాలకణతృే ప్రీనొ దక, తాటు...తన్.. తాట 

కేయ=తాట కాపుత్తు) (దైన, ఫలభుక్ = ఎమౌాంనభత్షకులడెన మారీదునియొక్క_, శూ 
టాకృ తిక జక పటా కౌరముతో, ని, 'మాయానిక్చల యం లేను క లీవానృతరాశిహు, 

అయో నునే శెలళ్ళష్లే జై నీరా శేమాటను శ్రియా ? మ్మని యమవరము. ౧౮| తోలునజొ 
=క్ఫొ హ్లైజినము చేత, ఆచ్చన్ను ౧వవై ఒక ప్ప ంబడినవాండోనై, (పళాంతుగతికొ = శాంతు 

నింబల్కె మాలోక =మాలోపల్క చొచ్చి=(ప వే౭ించి, పా9ణంబులుకాగొనకొజు 
పాంణములనుం దీసికొనుటకు,. ఏ తెంచి తె=ఐవచ్చితివా, దుగ గతీ టరిచుర్యున్టీ, (యూ 
రంపు భల్లంబునక = ఘోర మెనయముు చేతు కెడెపెదకొ=పడ చేసినను, 

తా, ధనథా న్యాది సకల సా్యమాజ్య సమృద్ధంబగు రాజ్యముం గె “గ కొనియును 

దృ ప్తి లేక మాయా వేషము ధరియించిన మారీచుని బలె జంక తోలు? _గప్పుకొని 
గదా లాల రాడా Du pt లాను 

కాం నాల ఆలు ఇ 

న్ జూచుటయు మటీల 
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వచ్చి మూలో. జొచ్చి వముదీయ (పొణంబుల వారింప నచ్చితివా దుర్చుద్దీ నిశ్నూ చెడి 

దపు చబాణమున6 బడ చేసెద నని భాండక్యుండు నచించెను. 

అనినం చేయెత్తి 'యోాహో+యలుగక విను కా+నాత తాయి న్రమాదం 

బున వైక ల్యంబు యాగంబునకు. బొడమ నే+భూసుర శణి 'వేండ౯ 

నిను నావేదించి పంపె*న్నృప యతండెటు యఃన్ని మృృతిన్వేంయు పో పొ 

మని కోప మై్మనరోహమై్మన విడువు మె+న్సైన మే లింక నన్నకా.క0 
దా 

టీ. అనినక=ఇట్లనంగా, శేశిధ్యజాండు, చేయె త్తి=హ స్థము6 బై కెత్తి ఓహో, 

అలుగక=కోపింపక, వినుము=అకర్ణి ౦ప్రుము. ఆత తాయిక =వథోద్యతుండను, (వధా 

రుం డనియు జెప్పనచ్చును), కాకా కొను, వో.“ అగ్ని దోగరద శ్వెవ శస్త్ర పాణి 

ర్ధనాపహ ౩; శ్నేత్రదారాపవార్తాకౌ షడేతే హ్యాతతాయినః ఆకతాయి నమాయాం 

తం వాన్యాదేవా విచారయన్” అని మనుస్ఫృత్కి (పమాదంబునకొ=మాంద్యము చేత, 

యాగ ౦బునకు కా=యజ్ఞ మునకు, వైకల్యంబు=వికలత్వుము, పొడమకెొ = పుట్టగా, 

ఏకాజ నేను భూసుర శేణిక=వి పసంఘుమును, వేడన్ జ=(_పాయశ్చి త్రమడుగ గా, 

నృ ప=రాజా, ఆత (డు=ఖాండిక్యు డు, ఎటు (గున్ = తెలిసినవాడు, నిష్బ తిన్ = 

(పాయశ్చి త్రమును, వేండుము=అడుగుము, పో ఫొమని, నినున్ =నిన్ను ౩, ఆవేదించికా 

నిరూపించి, పంపెన్ =సెనము సేసెను. ని. “ప త్తీరోప ఇషు ర్యృయోఃి అని యమ 

రము. విడువుము, ఎప్టైనన్ =ఏవిధం'బెనన్కూ ఇంకన్ =ఇంకమిందను, మేలు= క్షేమము, 

అన్న ౯ొ=అనయగా. రం 

తా. ఖాండిక్యుండు చంసెడ ననంగా విని కేశిధ్యజుండు చేయె త్రీ యోహో 

కోపింపకుము. మటి “వాన్యాదేవా విచారయన్*ి ఆశు మను వచన పకౌరము విచా 

రింపకయీ వధించుటకు నే నాతతాయిని గాను, బుద్ధి మాంద్యమువలన జన్న మునకు వైక 

ల్య'మొదవయగ్యా వ్మిపసంస్థుమును _పౌయళ్చి త్రము వేడ నందులకు నోయి రాజూ! 

యా ఖాండిక్యునకుం దక్క_. చెన్వరికిం బెలియమ గాన నతని వేండుము పొమ్మని 

నిన్నా వేదించి పనిచిరి గాన వచ్చితిని. రోపమును వదలి _పాయశ్చిత్తము సెప్పినను 

లేక చాణమును విడిచి వధించినను, నికముం డేవిఢం బై నను శేమంబే యని పలిశెను, 

వ. అనిన నతండు తరువండంబు సొచ్చి మంతి పురోహిత ప్రభృతి 

సుహృజ్జనంబులకు. దద తాంతం బంతయుం జెప్ప మంతనంబునకుం 

జొచ్చిన మంత్రు లిల్లనిరి, 81 

టీ. అనినక్ = ఆశేశిధ్వజుండిట్లని చప్పగా, ఆకండు = ఆఖాండిక్యు డు, 

తఠుషండంబు సొచ్చి = = చెట్లగుంపులో పలికించోయ్యి మంతి ఫురోహి హితే(ప భృతి సువ 

21 
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జ్ఞనంబులకుక = (పథానులు పురోహితులు మొదలగు నా ప్పజనంబులకున్స్కు కేద్య 

తాంతంబు సెప్పీ = ఆశేశిధ్వజుని యొక్క_నవృ ర్తీనిం జెప్పి, మంతనంబులకు౯== ఆలో 

చించుటకు, చొచ్చినక్ = (పవేశింపంగా), మంతులు=(పధానులు, ఇట్లునిరి, 

తా. సుగమము. 

క, పాలు గల వాండు వున కొక 

డాలీ యిడక తానె తార+ సానరు వచ్చె౯ 

వేళ యిచె లెమ్ము నృప కృప 

బాలు నారాకు మేపి + చంపకు ప్రజలక, లలి 

ట్. పొలుగలవా ండు=దాయాదుండయినవాండు, మనకొక జూలియిడక మన 

కొక న్యధపెట్టకయె, తానె, తారసానకు నచ్చెకా=తలపడుట కేతెంచెను, “విక తౌ 
క్యచిచ్చలోపో మూ ర్స శ్నాత ఆదిమన్య భవే” త్తు సూ తము చేత ములోపమును 

బూర్వ వర్ష దీర్భ ౦బునుం గలిగె, వేళయిదె=నమయమి చె, నృప = రాజ్యా కృప 

చాలును =దయ చేసినదిచాలు న్కు (పజలను=మి(పజలను కారాకుపేపీి=జముదికూర 
దెనిపించి, చంపకు ము=వధింపకుము, లెమ్ము. 

తా. మంతులు దాయాను6 డైనవాండు మన కొక శమ నియ్యక తా నే తార 

సమునకువచ్చె6€ గాన నిదె నమయము; రాజూ! గ తువు విషయమయి మొదయ ఇాలున్సు 

మో సేవకులగు (ప్రజలను ముదికూర దినిపేంచి చంపకుము , శీఘ్ఫు ముగ యుద్ధ మునకు లెమ్ము. 

ఉ. అంటలు గట్టి * చేలకును + నాండ్రును బిడ్డలు గూరంగోయంయబోం 

గంటకము ల్పదాగృముల 4 1 గాడ దూసిననొప్పిం గూయిడ౯ 

గంటికి నిద్ర గాన కొదు+గంబడి వేగాద మిందు నొక్కమా 
కంటయ కాదు నీవు వడూనట్టియవస్థ వచింప శక్యమే, తలి 

టీ, ఆండును= భార్యలును, “నిత్యం దారాడేళ్చ స్యా ల్లో రులయో రురె 

చ త్యతస్తి అను నూతమునేత నాండు, బిడ్డలు అంటలుగట్టి=సుంపులుగట్టుకొని, 

చేలకుకా=చెలికలక్కు కూరంగోయబోకా కంటకముల్ =ముండ్లు, పదా[గములకొజు 
కాళ్ళకొసలయందు కాండంగక=నాటంగా, దూసిననొప్పికా = విడందీసీననొ ప్పీ 

చేత, కూయిడజా=కూంతీలు వెట్టంగన్, కంటికిన్ని దగానక = కంటికిని దయెణుంంగక, 

ఒదుగ ౦బడి=ఒదిగి, వేంగెదము = వేంగుచున్నారము ఒక్క_మాకంటయకొదు == 

మాకుమా(తేమనుశేకౌద్కు ఇందుకా = ఇక్కడ, నీవువడుంన ట్టి యనస్థ = నీవుపడు 

కసము, వచింపక ళక్య మే= చెప్పందరమా. 
. వ 

న ఇ ల్కాలకు. + గాడ నొదర్శిన, 



తా, ఆండు9 బిడ్డలును పొలములయంమ(6 గారలు గోయం బోవ్రుతతి గాళ్ల్ 

ము౦ండ్లునాటినం దీయ 6గా నే నొప్పి చేత గదూ 6తలిడం గంటికి నిద దొట్టక యిచ్చట 

నొదిగికొని వేంగుచున్నార మిట్టి (శమ మాకు మొత మె కౌదు నీవు పడునటి యవస 
రు రు థి 

యు చెప్ప (దరము గా కున్నది గదా. 

తే, స్వామ్య మాత్మసుహృతోోశ+జనపద బల 
దుర్గములు స్వామి గలిగినం 4 దొలుతం గలవు 

అంగి సుఖయెన నంగంబు + లటకు మునుపె 

వాల సుఖు లౌట మనకు 4 దృష్టంబు గాదె 34 

టీ. స్వామ్య ...లు_స్వామి పభుత్వమయు, అమాళ్య=మం తులు, సువ్ఫాత్ = 

ఆప్తులు, కోళ =థ౦-డారము, జనపద=దేశము, బల=చతురంగ బలము దుర్తములు = 

కోటలు ఇవి, సామి పభున్రు కలిగినకొ=కలిగినట్లా యెనేని తొలుతీలలవు = 

అమా త్యాదులుము౦డేకలరు, ఆంగి=శ దీరి, సుఖిరమెనకా=సుఖముగలవా డాయొ నేని, 

అంగంబులు=కర చర ణాదులు, అటకుమునుపె=ఆంతకుముందణ నే, చాలసుఖులౌట= 

మిగుల సుఖముగలవౌెౌట్క మనకు దృప్ట్రంబుగాదె=మనకు దృ ప్రాంతముగావా. 

తా స్వామ్యమా త్యాది స పొంగములు రాజు గలిగాచేని యటకు మున్నె య 

మా త్య్యాదులుం గలము, శరీరి సుఖమైన యెడ గరచరణాద్యవయవములు మున్నె 

సుఖంబులం బడసి యుండుట మనకు దృ ప్రాంతేముగా నుండలేదా యని నుడివిరి. 

క. అతనిపనిం దిర్చ రాజ్య 

ద్వితయము నిను జేరు నెట్టి వెజవున నైన౯ 

శీ తిపుల కరిజయము ధనో 

న్నతియు బ్ర జాోనీతిరకు4ణము ధర్మంబుల్. త్ర 

టీ. అతనిపని6దీర్పక = ఆశేశిధ్యజునిం జంపింతివేని, రా జ్యద్వితీయము = 

మియుభయుల రాజ్యములు నినుక =నిన్ను, చేరుక = పొందును. ఎట్టివెజవున్ననె 

నన్ =ఏయు సాయము చేత నైనను అరిజయము=ళ తుసంహార ము, ధనోన్న తియు= 

ధనమార్చించుటయు, (పజూనీతిర షణము=(పజలయొక్క_ నీతి వెల్లి ంచుటయు, ఇవి, 

కీతిపుల కుక=రాజులకు, ధర్మంబుల్ =ధర్మములు. 

తా. ఆ శేశధ్వజుని ఐధియించితి వేని మో యిరువుర రాజ్యములు నిన్న 

జేరును. ఎట్టి "నేర్పు చేతం గాని కత్రుసంహారము సేయుటయు ధన మార్జించుటయు. 

(బజలను నీతిపకౌారముగ 6 చాలించుటయు నివి శ త్తి)య ధర్మంబులు. 

* నదయ,. 
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ర్, అన్యాయంబున దుస్పహ 

మన్యుం డగు ప్ర బలరిపుని + మడియించిన ధ 

ర్మన్యకకాలి కగ్గు నిష్కృతి 

సన్యాయంబుగ 6 బ్రజాళి + సంరథ్నీంపకొ, 86 

ట్రీ, చుస్ఫహమన్యుండగు = నహింపరాని యాగహముగలవాడైన్స ప్రబల 

రిఫ్రునికా = బలనంతు.డైన శ తువున్కు అన్యాయంబునకొ = అనీతిచేత, మడి...కికొ_ 

మడియించిన = మడియించుటవలని, ధర్మన్య క్క తికిక్. z= భర ్మతిరసాం_రమునకు, 

(పేజా ళికొ=[ పజల సంఘమును, సన్యాయంబుగకా = న్యాయ యుక్తముగా, సంరత్నీం 

పక =పరి సాలింపయా, నిం తీ=అదె _సౌయళ్ని రము ఆగు, 

తా. మిగుల గోపయు కుం డైన శత్రువు నన్యాయముగ నధియి చిన పక్షమున 

ధర్మ తిరస్కా_రమగు నందులకు న్యాయముగా దయతో (బ్రజాసౌలన మొనరించిన 

యెడ నదియె [పా మశ్స్చి రే మగు6 గాక నిరాయుధు( డె నచ్చిన పగనానిం జంపన 

యెడ _బాయశ్చి త్తే 'మొనరింప వచ్చునని చెప్పిరి. 

ర తన రాష్ట్రము చెడ వచ్చిన 

షపతి విప ( రుం దిలీ ననిమిషప విప్రం డనక యాచార్యు( ద్రి 

రుని. దునువు.జె విడువుము దయ 
యి | అ 

నిను నమ్మిన ప్రజలు నవయ +నీ దయ యెలా: లి? 

టీ, తనరాష్ట్ర్రముజతన రా జ్యము, చెడవచ్చినకాఆహాని( కింద రాయగా, అనీమిష 
రు 

పతి=చదేవేందుండు, వి ప్రు(డనక= బాహణుండనక్క ఆచార్యుక = గురువై నట్ట UY: 

విడువుము=వదలుము ని శునమి్మన(పజలు, నవయకా౯ాకస్ట్రపడ (గా, నీదయ నీక ప, 

తా. దేవేందుండు తేన రాజ్యమునకు. గీడొనరించుచున్న యాభార్యుండగు 

విశ్వరూఫుని (బాహణుం డని విచారింపకయే నధింపలేదా. శ్యతునిమోంద నున్న 

కృప విడువుము. నిన్ను నమ్మియుండు (ప్రజలు కొస్ట్రపడుచుండంగా నీ దయవలన నేమి 

(పయో జనం ఒని పలికిరి, 

క. శిష్ణు నిను నింతం జేసిన 

దుష్టాత్తుని బలుకు వార్చి + దురితము వీదప౯ 

నష్ట్రంబుగ భూవల్ల 'భ 

యిష్టాపూ ర్హములు సేసి 4 యెసలం' రాదే, రతి 
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టీ. భూవల్లభజ రాజూ! శిష్ణుక = శిష్టుండవై నట్టి నినుకా = నిన్ను, ఇంత6జే 

సిన దుస్టైత్మునిక =మరాత్తుని, పిలుకుమార్చి=-చంప్కి పిదపక్ =పిమ్మట్క దురితము= 

పాపము, నష్టంబుగక్ ఉన శించునటుల, ఇప్తాపూ ర ములు సేసీ=[ క్రతువులు వాపీకూ 

పాది నిర్మాణములు సేస్కీ ని, “ఆధ (కతుక శ్మేష్టం పూ_ర్ణంఖాతాదికర్మా యని యమ 

రము, ఎన 6గంగరా బే=జప్ప రాదే. 

తా. ఫూజ్యుండ వైన నిన్ను వ్యధ పెట్టిన దుష్షాండగు శ్మతునిం జంపి పిదప 
యాం ల 

బాపములు పోవుటకు గాం (గతువులు వాపీ కూపాది ధర కములు నేయ గూడదా 

యని వచించి రనుట. 

తే, వంక "రన్నాళ్లు సూచి సీ+వంకం చెగువ 

గలుగ కుండిన. బ్రజి లూళ్లు + దలలచి పోవ 

మాని వగుట య యొండె వోహీనసంధి 

నతనిం గను టొండె గా కొండూమతము గలదె. 89 

టీ. ఇంకక =ఇంకన్కు శెన్నాళ్గునూచి = శెండుదినములు నూచి, నీవంకక = 

నీయందు, తెగున= తెంపు, కలుగకుండినక = లేకయుండె నేని, (ప్రజలు = జనులు, 

ఊళ్లుదల (చిపోవకా =తమతమయూళ్లు స్మరించి లేచిపోయినయెడల్క, వకానివగుటయె= 

మునిపగుటకాౌని, విహీనసంధికొ = హీనమగుసంధి చేత, అతనింగంనుటొండె = అకేశి 

ధ్వజుని. జేరుట గాని ఈరెండువిధములు దక్క, ఒండుమతము = గొరవయమెన మలి 

యొక మార్గము, కల చె=కలదా, లేదనుట. 

తా. రాజూ! ఇకమో(ద శండు దినములు సూచి జనులు నీయంనుం చెగుప 

ఫుటకుండెనేని వారి వారి యూళ్లు తలంచుకొని వెళ్లేదరు. పిదప నీవు మునివ్పత్తి 
వ) ణం య టా 

నా్యశ్రయింపవలెను 3 లేక యతేనితో హీన సంధిమైనను జేయవలయు. ఈరెండు 

విధములు దక్క గారవంచైన మటీయొకమార్గము లే దనిరి. 

క, జనవర తపమునకుం జొ 

చ్చిన గన్నులు మూాసికొంకు + సెల వంతియకా 

క నిది ధ్యాసకు బ్రహ్మం 

బెనయునె పరిభవము శల్య + మెదలో మెణుమ౯. 4() 

టీ. జనవర = రాజూ! తీపమునకుకా = తపస్ఫునకు చొచ్చినక్ = (పవేశిం 

చినను, కన్నులు మూనీకొంకు = కన్నులు మూసిక్రొనుటయె, "సెలవింతయ నెక = 

ఇంతే పయోజనము గాన్ని నిదిధ్యా సకు = థ్యాన మునకు, (ఎహ్ముంబు=పర(బహ్మేము, 

బ్రాత్తతాచా చాలా 

ar ఎటు 
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ఎనయు నె=సందర్భించునా, పరిభవముళ ల్యము = తిరస్కా_రమనియెడియలు (౫ ఎద 

లోక హృదయమున, "మెజువముక.. మజముచుండల6లాగా. 

తా. ఓ రాజూ! తపం బొనర్బ్చుట కేతెంచినను గన్నులు మూసీకొనుశే (పయో 

జనముగాని తిరస్కా_ర మనియొడి యలుగు వాదయ మందు మెజముచుందడలగా (బహి 
శీ 

నునంధాన మనుకూలింపదు,. 

క, అవమతి. బితృఘ్ను లగు భూ 

థవ్రల వెదకి పిల వీల్ల +తరము దునిమి భా 
nn 0౧౧ 

రవ్రు(డు ముని యయ్యె మటి వె 
౧ 2 ర్లు 

భవము వలదు శాంతి కై న4బగ డెగ కగునే. 41 

టీ. అవమతిక=అనమానముచేత, పితృఘ్ను లగు=ళం డిని జంవీనట్టి భూధ 

వ్రులకొ=రాజులను వెదకి, పిల్లపిల్ల తరము తునిమి=-చంప్కి భార్గవుండు= పరశురాము( 

డం, మునియయ్యుకా= జడడారియయ్యెను, మటీ=మటియును, 'వై భపముజ(పభుత్వము, 

వలదుజ=అక్క_జ లేదు, శాంతికై నక =ఉాపశాంతికై నను పగచెగకజపగ౦దీర్చికొనక్క 

అగు స=సీద్ధించునా, సీద్ధింపదనుట. 

తా. పరశురాముం డవమానముచేతేం. దనతర్మడినిం జంపిన రాజులను వెదకి 

పిల్ల పిల్ల తేరము చంపి పిమ్మట మౌని యయ్యెను కాన నటునతె( (బభుత్వము నలగు, 

పోనీ శాంతికై నను బగ దీర్పకయె సిద్ధింప దని పల్కి_రి. 

శే, పగయు వగయును లేక యీ పాటి గన్న 

నలరు సామాన్య సంసారి * యగుట మేలు 

మదిం దగిల నేని శాంతిచే + మజనం దగదు 

రాజ్యభూామిక దాల్సీనఃరాజునకును, 42 

టీ. పగయు= ద్వేషము. వగయును=విచారమున్సు లేక్క ఏపాటికన్న కా= 

ఏమా(త్రేము గలిగినను, అలరు...రి _ అలరు=సంతసించునట్టి, సామాన్య సంసారి ఆగు 

టమేలు=పరిపొటి నంసారి యగుటయే మేలు, రాజ్య భూమిక_ రాజ్య =(పభుత్వమ 

చెడి, భూమిక డొ=వేసమునుు తౌ ల్పినరాజానకును - తాల్సినరాధరియించిన, రాజున 

కును=-భూ పాలునకు మదెక =బుద్ధిని, తగి 'టెనేని= శతుక్ళత తిరస్కా_గ నుంటినట్టా 

యొచ్యా శాంతిచేక=శ మముచేత్క మణనందగదుజనుణవ రాను, 

తా. ఒకనితో డ్వేషమును జింతలేయును లేక యీ పొటీ కలిగినను సంత పీంచు 

నట్టి పరిపాటి సంసారి యగుట యు త్రమము, "జ్య మను భూమికను ధరీయించిన 

ల ాభ్లునానాస్తకంనకై” రారా అ. ౯ 

క గా 

పంల. కాంగా మాతా రాలను. లెవా జం 
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రాజునకు శ్యకుకృత తిగస్కా_రము మదిం దగిలెనేని శాంకేచిత్తు(డై సమాధి మైనుండ 

దుష్క--రము. 

క, పులి మల డిగి యూళ్షీకు న 

తులరుజ రా జనము మాన్ను+కోం బనిచి గవి౯ా 
*డెలకొన సురియలు గొని చని 

పాలియునొ యూర? గుయిలేంగి + పొడుచునొ చెపుమూ, 4కి, 

టీ. ప్రలి=వ్యాఘ్నము, (ఈనిన పుడు) అతులరుజకా=కన్ను లక లంక చేత, మల 

డిగి=పర్వతముడిగి, ఊళ్షకుక =(గామములకు రాకొ=రాయగ్యా జనముజాపజ్బ మా 

న్పుకోంబనిచి=దయ చే మాన్చుకొననిచ్చిి గవికొ=గువాయం౦దు, నెలకొనక =స్వస్థ 

మెయున్న దానిమాోంద, సురియలుగొని = ఆయుధ ములువట్టి, వని=పోయి, పొలియు 

నో=దాని చేతంజచ్చునో, లేక, ఊరకా=కన్ను ల నొప్పితో వచ్చినప్పుడు (గామమం 

దున్నవారందణు, కుయి లేల=గుంపులయి కూంతలుసపెట్టుచుు పొడుచునొ చెపు 

మూ=వచఛింపుమా,. 

తా. పులి యూనినప్పుడు కన్నుల కలంకతో.6 గొండం దిగి _గామములకు రా6 

గా నందటు పో? కూంత లిడుచు నచ్చి యపాయము నొందిన ఫులిని. జంపుదురో, 

లేక దాని నేత్రవ్యాధిని దయచేసి మాన్సుకిెగ నిచ్చి,దానికి నెలపగు గవియందు స్వ 

స్థముగా నుండు తటి జన మాయుధములం బట్టి పోయి యా ప్రులివేతం జచ్చునో వచిం 

ఫుము. 

క ఈవేళ బలియు నతనిం 

బో విడిచితి పొమ్ము నాడు + పోయిన రాజ్యం 

జేవిధి( గ్రమ్మజు నావెర 

పీవెర వని వ్రేలు మడచి + 'యేర్పడం జెపుమా. 44 

టీ. ఈ వేళకా=ఈసమయమున, బలియునతేనికొ = బలనంతుండగు నా శేశిధ్య 

జాని పోవిడిచిపొము=పోవ్రునట్టుగ విడిచి 'పెట్టితివి పో వాండుపోయినకాా రాజ్యం 

బు='సాొమాజ్యము, ఏవిధింగమ్మటుకా=ఏ(పకౌరము మర లవచ్చును, ఆవెరన్రు=సా 

(మాజ్యమునచ్చెడి యా ముపొయము, ఈవెర వని=ఈయు పాయ మని (వేలుమడచి= 

అంగుళమునంచి ఏర్పడన్ = తెలియునటుల, చెపుమూ==వచింపుమౌా, 

తా. ఈ సమయమందు మిగుల బలవంతు(డన శేశిధ్వజుని విడిచి పెట్టితివి పో 

వా(డు పోయిన పిమ్మట స్నామాజ్య మేవిధంబున మరల వచ్చునో యా ,యుపాయం 

బిది యని (వేలు మడచి చెప్పుము. 

* సెలవుకిని సురియ గొని. 
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కే, అలసతం బరున్న మనుజుండు + కలియుగ౦బు 

దాగపరం బెన్నం గూర్చున్న+వాండు (లేత 

యుస్థ్రీతుండు యాయి మటి క్చృత+ యుగ మ టన్న 

నముచిదమనో క్ల బుగ్భాహ్మ(ఃణమున ఏన వె. 45 

టీ. అలసతకొ=-అయాసపడుటచేతను, పరున్నమనుజుండు = పండిననరుండు, 

కలియుగంబు=కలియుగము వంటివాడు, కూర్చున్న చాడు, ఎన్న లొ = విభారింప 

గా ద్వాపరంబు = ద్యాపరమునంటివా(డు, జాల్జీతుండు = లేచినవాండు, _తేతే= 

(తేతాయుగమువంటివా౯డు; నుజీ=మజీయును యాయి=సంచరించుచాండు, కృత 

యుగము =క్స తీయు గమువం టివాండు, అటన్న క =అట్లనునట్టి, నముచిదమనో క్రిక్ == 

ఇందు9ని వాక్యమును, బు-గ్చ్బాంహ్క్మ్మైణమునక్ = బుగ్వేదమంద లి బాాహూణమందు, 

విన వే=విన్నవాండవుకెవా. (అనయా నిరుద్య్యోగుండు గా నున్నవాడు పరమ నిక 

హాం డనుట.) 

క. శిద్ర ప్రహారి రాష్ట్రో 
పద్రవ పరిహారి యా_ప్తభావణ రుచి వే 

ళోది, కొం డన్యవేశా 

నుద్రిక్తుం డనల్బ కాల + ముర్వి భరించున్ . 46 

టీ, ఛిదపహాకి - ఛ్నిదజ=తన రాజ్యమందు. బుట్టిన దోస౦బులను (ప్రవ 

రి=పో గొట్టావాండును. (శ్యతువున శేదేని యిక్క_ట్టు నచ్చినప్పుడు సమయించువా( 

డును), రాష్టోోష దనవరిహారి= రాజ్యమునకు శ్యతువులనలన యుప్మద్రవమును బోంగొ 

ట్రావాండునుు ఆ ప్త్ప=ఇష్టులయినవారియొక్క_) ఫాపుణ= వాక్యముల యందు, గుచి= పీ 

తిణగలవా6డును, వేళా= త్ఫువును వధింప౭ద గిన నమయముదొర కినప్పుడు, ఊది కుం 

డుజత్వేర పడీనవాండు, అన్య వేళ క౯=సనముయము "కానియప్పుడు, అనది క్రుండుం=ు 

త్వర పడక యుండు వాడును, అనల్బ కెలము= బహు కెలము, ఉర్వజా == భూమిని, 

భరించుక=పహీంచును. 

తా. తనరాజ్యమున బుట్టిన దోషములను వెంటనే పో(గొట్లుచుం దన రాజ్య 

మునకు శ|తువుల వలని యుప దపము లంటకుండం జేయుచు 3 తుభంజనావసరము 

సిద్ధించిన భు కా స్త్రల ప్రీతీ వాక్యముల విని ప్రయత్న పడుచును. నాసనమయములయం 

దు ద్యరకశీ:క నిమ్ముళించుచు ని త్రెటింగునం (బన ర్హించురాబా బహుకాలము స్రడమి 6 

చాలించును. 

వ లే లె మృనుటయు( బ్రధానులకు భూనాథుం డిట్లనియె, 4&7 

— మాన 
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క, మో నొడివినయది కార్యం 

బౌ నిప్పని నేయ రాజ్య + మంతయు వమునకు౯ా 

వానికి. బరలోకము జిత 

వా నొక్కటి యిందు వాసు + లరయంగ వలయు, శరీ 

టీ, మినొ డివినయది=మిా రన్న వాక్యము, కౌర్యం నొక =క ర్తవ్యమనవును, ఇప్ప 

నిసేయక౯ =ఈ కెర్యము సేయ6గా, రాజ్యమం౦ంతయుక నా ఎల్ల రాజ్యము, మనకుక, 

వానికికా = ఆకేశిధ్యజునకు, పర లోకము=స్వర్షము, బితవకాక = గాలునయుడినచాను. 

(ఆన6గా6 గలుగుననుట), ఒక్క_టి=జఒక్క సారిగా, ఇందుక =ఈంంటియం౦దు, వా 

సులు= ఎక్కు వతక్కు_వల్కు అరయ 6గపలయుక౯ =నిచారింపవలయును. 

తా. మోరన్నది చేయం దగినది యొను. ఈలాగున. జేయంగా మనకు నెల్ల 

రాజ్యంబును వానికిం బరలోకమును సిద్ధించుచున్నది యయిన నొకసారిగా నీ అంటి 

యొక్క తారతమ్యము నివారింప వలయు నని చెప్పెను. 

క, పరోలోకసుఖము శాశ్వత 

మరయ మహీ రాజ్య సౌఖ్య ‘ మల్చానేహ॥ 

పరిభోగ్యం బిందుల క 

దురితము కావించి తొలంగు+దునె పరమునకు౯. 49 

టీ. పరలోకసుఖము =పరలోకౌనందము ఆఅరయకొ=వి చారింపగ్యా కాళ్ళ 

తము=నిత్యము, మహీ రాజ్య సౌ ఖ్య ము=భూ పాల నమువలని సుఖము, అలానే పరి 

భోగ్యం౦బు=స్వ్యల్బ కల మనుభవింపందగినది. ని. “కాలోేదిప్లో2._హ్య నేహాపి’ యని 

యమరము. ఇందులకై =ఈ యల్పసుఖమున కై) దురితము=పాపను కావించి=చేసి, 

పరమునకుక-సరలోకసుఖమునకు, తొలం౦గుదునె=దూరమగుదునా. 

శా. విచారింప6గా6 బరలో కెనందము నిత్యమును, రాజ్యూానంద మనిత్యమును 

గాన నల్బకె లా నుభవయో గ్యం యైన రా జ్యమున కై పాప మొనర్చి పరలోకమునకు 

దూరీభూతుండను కౌ నొల్ల ననియొ. 

ర్, బద్ధాంజలీపుటు ద్ను౯ 

+ గ్రుద్దతం దనముజుంగుసొౌరంగం + గూల్చుట కడు కీ 
(న 

డుద్దతి పరలోకార్డన 
ధ్ 

బుద్ధికి నను కణ్యవాక్టములు + దలంప రొకో. 50 

ఫు లోకము శాళ్యత సుఖ. 1 గ్రుద్ధుండై శరణు. చెరల, 

22 
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టీ, బద్దాంజలిపుటున్ =ము కళితవా స్తు ందయినట్టి, దీనున్ = దైన్య మొందినవా 
నిని, తనమటు (గునార(గన్ =తే న్చుళరణు జొచ్చినపుడు, (కుద్ధతన్ =కోపయు కుండా 

ఉద్దతిక౯=౫ర్వ ముచేత, కూల్చుట = వధియించుట, పరలో కార్జనబుద్ధికిన్ =పరలోక్ష 
ము సంపాదించెద ననుమనంబు గలవానిక్సి కడుకీడుజమిక్కి_లిపాపము అను=అను 
నట్టి కణ్వ వాక్యములు=కణ్యమహర్షి వాక్యములు, తల6పరొకో = విచారింపరా, 

తా, బద్ధాంజలి యయి దీనత్వేము వహించి శరణు. జొచ్చినవాని6 బరలాోక్ష 

బుద్ధిగల పురుషుండు కోప యుక్షుండై గర్వము చేత వధియిం౦వెనేని యతనికి మహాషా 
తకం బని కణ్యమహర్షి సెప్పినవాక్యమయులు విచారింపరు కౌ౭బోలును. 

ఆ. అనుచు వెడలి వచ్చి + యారాజు నడిగి త 
దర నె చికీవాధ క మంబు 
pa (WU 

దెలిసి తగిన నిష్కృ+తి వచింప 'నాతండు 

శ మగుడం గ తున్ర సాంగముగ నొనర్చి, 51 

టీ. అనుచుకొ=ఇట్టనుచు, వెడలివచ్చి= సెండెయు బయలు నెళ్ళివచ్చి, ఆరాజుకా= 
ఆశేశిధ్యజుని, అడిగి, ధర్మ నెచికీవధ్యకమంబు = యజ్ఞ 'సేనువధ (పకారమును, ని, 

“ఉత్షమాగోషు నైచికీ యని యమరము. తెలినీ=ఎటింగ్సి తగిననిష్క తిక్= సరిరమైన 
(పాయళ్శ్చి ల్టేమున్సు వచింపకొ=చెప్పయగా ఆకండు=అఆశేశిధ్యజుండు నుగుడకా = 
మరలివచ్చ్సి (కతువుజ=యజ్ఞ మును, సాం౦గముగ కొ=నంవూర్గము గా, ఒనర్చిఆచేనీ. 

తా. ఖాండిక్యుండు మంతులతో నాలోచించి యిట్లనుచు. బెండెము వెడలి 
వచ్చి కేశిధ్యజునివలన యజ్ఞ ధేను వధ్యకమం బెటీంగి తేగిన (పాయశ్ళ్చి త్తము విచారించి 
చెప్పగా నా కేశిధ్యజుండు మరల యజ్ఞశాలకు వచ్చి (కొతువును సాంగోపాంగ 
ముగ నొనర్చ్నెను. 

ఆచ y ఆ, అవభ్యథాస్తుతో త్తశమాంగు. యే బుత్వీక్చ 

దస్యగణము. బూజం + దనివి విడప 
అట od సూత మగధ వంది 4 వై కాళికప్పభ్భ 

త్యర్థికొోటి కభిమః? తార్థ మొసంగి. 52 

టీ, అవ ++ డై-అనభృ థజఅ వ భృ భమను యజ్ఞ దీమోంత స్నా నము చేతను, అస్పుతే=ు 
& ay) 

చక్క_ంగాందడపయిడిన, ఉశ్తమాంగు డై =శిరమగలవా. డ్రైబుళ్వి.. .న్_బుత్విక్= 

బుతిగజాలయొ క్క_ ము, సదన్య=సభ్యులయొ క్క_యు, గణముజొా=ంనమూవహామును, 

పూజకా=దవీ కాంతపూజ చేత, తనిపి=తృ ప్పీనొందించిి, పీద పక==వీమ్మట్కనూతే, .. 

స ముగుడి... గ్ జ. 
ల తన్ను Ie తల సతు. రాగా బక చాను గ్య 
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కికసూత్క మగధ వంది, వె లౌ ళీక్క్పపభృతి=వీరలు మొ దలగు, అర్ధికోటికిక =యాచ 

కసమూవామునకు, అభిమ తార్ధము-=కోరినవస్తువులను , ఒస6గి= ఇచ్చి, 

తా., శకేశిధ్యజుండు యాగము ముగియగా నవభృథస్నాతు. డై బుత్విజుల 

కుల బూజనీయులగు సభ్యులకును దకీణాంతప్రూజ లానర్చి తృప్తి నొందించి సూతే 

మాగ ధాది యాచక సమాజమునకు గోరిన వస్తువుల నెల్ల నిచ్చెను. 

. లే. మజియుం గోరినవారి యాఃక్క_జలు తీర్చి 
యును మనగపూర్ధ చాల కొ+య్యనం దలంచి 

యకట ' గురుదవ్నీణ యొసంగ + నయితి నంచు 

మగుడం జని శంక నతండు సం భమపడంగ. లైల 

టీ, మజీయుకా = ఇదియునుంగాకు, కోరినవారి యక్క_అలు దీర్చియును = 

_ కోరినవారికోర్కు_లన్ని యు నిచ్చియును, మనగపూ ర్తి చాలకజమనస్సునకు 6 దనివితీరక, 

ఒయ్యనక = మెల్ల గా, తలంచి=తలంచుకొన్సి అకట, గురుదతీణయొసంగ-నెతిని = 

.గురుదక్నీణయియ్య నెకిని, ఆంచుకా, మగుడక్రా=మరలను చని=పోయి, అతడు = 

ఆఖాండిక్యు డు శంక న్ = అనుమానముచేతనుు, సంభ్రనుపడంగ న్ =తోొటు” 

పడగా. 

తా. మణియు నాశేశిధ్య జుండు గోరిన వారి మనోరధముల చెల్ల బూరించి 

యును మన స్త ప్పిలేక యాలోచించి గరరుదకీణ యియ్యనయితినని మెల్ల గం దలంచి 

కొని యా ఖాండిక్యు 6 డున్న నెలవు గూర్చి వెళ్ళి యాఖాండిక్యు (డు తొటు 

పడలగా. 

క. వారించి నీకు నెయ్యది 

కోరిక యుజెంచినాండ + గురుదవీణ యా 

భూరమణ 'వేడు మనుటయు 

నారాజన్యుండు మజీయు నాప్తులతో డక్. 54 

టీ. వారించి=నీకుశంకవలవదని తొో[టుపౌటుమాన్సి, గురుదవీణయీన్ = 

గురుదక్నీణ యిచ్చుటకొణకు, ఏ తెంచినాండన్ =వచ్చినాండ ను భూరమణ=దీరాజా, 

నీకున్ నీకు ఎయ్యది కోరిక ఏమేమియ సపేకీతంబు వేండుము=అడుగుమ్కు అనుట 

యున్ = అనలాగా ఆరా జన్యు౦డం=అఆ ఖాండిక్యు (డు, మజీయున్ = మగుడన్, అప్పుల 

తోడన్ =ఇస్థులతోడ. 

క. గురుద శ్నీణ యిచ్చుట క్రీ 

నరవరుం. డేతెంచి మోరు + నౌ కనుర కుల్ 
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పరికించి పదింబదిగా 

నరయు(డు మది నెది మేలు + పారించుటకు౯. ర 
ఏ ధి 

టీం గుగుదక్నీణయిచ్చుటకున్, ఈనరవరు(శు = శేశిధ్యజాండు, ఏ తెంచెకా = 

వచ్చను మోరు=మిరలు నాకున్, అనుర కులు = ఆప్తులు, _వొర్జించుటకుక్ = 

అడుగుటక్కు ఎద్దిమేలు = ఏదియు త్తమంబు, మదిన్ = మనస్సున, పరికించి = వెదకి, 

పదింబది గా, ఆరయు6డు=వి చారిం పుడు, 

తా. గురుదకీణ యిచ్చుట కె కీశిధ్యజుండు వచ్చి యున్నాండం. మరలు 

నాకౌప్తులు కౌన నెయ్యది యుత్తమం, బపేకీంచుటకు దానిం బరికించి మనంబున. 

బదింబదిగా విచారింప్రు(డీ యని పలిశెను. 

ఉ. నావుండు వార లమ్మనుజునాథున కిట్లని రుబ్బి నేడుగా 

దైవము గల్లె వేగ గురూదతీణగాం జతురర్ల నీనృతో 
క్రీవలయం బశేవమును + వేడుము భూవర నుమ్ము నందణు౯్ 

(బోవుము బాంధవా ప్పజనః వోవణకంకను ధర్మ మున్న చే. 56 

టీ. నావుండు=అట్లనలాా వారలు, అమనుజనాథునకుక = అఖాండిక్యనకు, 

ఇట్లనిరి = ఈవిధముగా నొడినిరి, ఊబ్బి=పొంగి, “నేండుగా = నేండుగచా, "దైవము 

క లెక =అద్భష్టము కలిగెను, చే౯ = గొబ్బున్క చతు..,బు _ చతురగ్గ వీవృ తేజు 

నాలుగు సమ్మ్యుదములచేత( జుట్టంబడియున్న, ఉఊఉర్వీవలయంబు = భూమండలము, 

అశేషము=సమ_స్తము గురుదవీణ గాకా నేండుము=సార్టింపుము భూవర= రాజా, 

మమ్యునందఅక్, _పోవుము = రశ్నీంపుమ్కు బాంధవా ప్త జనపోషణకంపిను = బంధు 

మి[త్రపర్ల రతణకం టె, ధర్మము= పుణ్యము, ఉన్న చె=జన్న ద్వా లేదనుట. 

తా. అట్లన6ంగా వారలు హర్ష ము చేతే నుబ్బి నేండుగదా యద్భస్ట్రము గిలి 

గను, నాలుగు సము దముల మధ్యంబున నున్న యేస భూమండలమును దవీణగా య 
గోరి మమ్యుం గాపాడుము, బంధు మిత్ జన రక్షణ కంయెను వే ధర్మము లేదని 

ఖాండిక్యునితో విన్నవించిం. 
ఆకే 

ఉ. ఎన్నండు లావు గూడు మన + +. శెన్న6 గు స్ట్ యయ్యె నేని పో 
శెన్నిక యౌానె వోరిన జుయింప నళ క్యము సేడుభాగ్యసం 

పన్నతే. జ గార్య మిటు + బంధు సుహృ త్తి త్రతి కొొక్కు_కీడు రా 

కున్నటులుండ(గా నె సిరు + లూరక వావక నోవ కబ్బు నే, 57 

టీ. ఎన్న డు= ఎప్పుడు, లావుగూడు = బలిమిగల్లున్కు నునకుక్రా ఎన్న (డు= 

ఎప్పుడు, కేటీ= సమయము, అగుక = లెను, అయ్యా నేనీ = సమయము సిదించినను, 



పోరు== యుద్ధము, ఎన్ని కయా నె = (శేస్టమగునాా (శేష్టను కౌదనుట్క పోరినకా = 

యుద్ధ మొనరేంచినను; జయింపకో = గెలునుటకు, అశక్యము=శ క్య్యము గాదు, నీదు 

నీయొక్క) భాగ్య సంపన్న తక =భా-గ్యాతిశ యము చేతను, "కౌర్యము=(_పయోజనము, 

ఇటు=ఈవిధంబుగ, చేరెకొ=ఒనగాడిను, బంధుసుహృ త్తతికిక=బంధుమి త్త్రవర్గము 

నకు కీడు=చెజుపు, రాక = కలుగక్క ఉన్న టులుండంగా న్సె సీరులు = సంపదలు, 

బావక=మరణము నొందక్క నోవక=నొప్పింబడక్క ఊరక, అబ్బు నె=సిద్ధించునా, 

విషింపసనుటు. 
@ 

తౌ. ఎప్పుడు బలిని గలుగు నెన్న (డు సమయమగును సమయము కల్లినను 

జగడము _శేష్థము గాదు కదా, అయినను జగడ మొవర్శితిమిపో జయింప నళ క్యంబు, 

నీయద్భృ ప్రమువలన నిట్టి ఘన కొర్య మొనగూ డెను బంధుమి త్ర) వర్గ్షముల కపాయము 

సంభవింపకయు సంపదలు సిద్ధింప వనిరి, 

చ, అననవుండు నల్హ నవ్వి మనుఃజాధిపు( డి ట్రైను మోర లర్ధ సా 

ధనపరతం శ్ర కోవిదులు + దక్కు మహానుఖదాయి మతమా 

ర నయవిచారకోవిదులు + గా రతిచంచలరాజ్యలట యే 

మని చని వేడు వాండం బర+మార్భము వేండక యమ్మహామతి౯, 565 

టీ, అనవుండుక =వారిట్ట్లన (గా అల్ల నవ్వి= మెల్ల గా నవ్వి, మనుజూధిపు 6డు== 

ఖాండక్యుండు, ఇట్టనుక ఈ పకౌర మనియెన్సు మోరలు = మోర్కు ఆర్థ సాధన పర 

తంత్రేకోవిదులు దక్క_=అర్థ సాధక తం తేవే త్తలుగాన్సి మహాసుఖదాయి = అఖం౦ండా 

నందము నిచ్చునట్లి, మోతే మార్గ నయవిబార కో విదులు=మాక్నమార్గ విచారపరులు 

కారు, అతిచంచల=మిగుల నస్థిర _బెన, రాజ్య లక్షీ = =రాజ్యసంపదను, ఏమనిజూ ఏమి 

పదార్గనుని, పరమార్థము వేడక = పరమప్రురు హెర్భము గోరక్క అమ హామతికా=అజ్ఞా 

ననిష్థుండగు శేశిధ్యబాని, చని= వెళ్ళి, చేంయవాండళ =పార్థి ంతును. 

తా. వార లిట్ల పే కీంప మునుజాధిపుండగు ఖాండక్యు ౦డువిని నవ్వి మోర లర్ధ 

సాధక తంత్రవే త్త త్రలుగాని పరమ పురు పర్ణ సాధక తంత్ర వేత్తలుగా ర మహాజ్ఞానిమొన 

శేశిధ్యజుని యొద్దకు 6 బోయి మోత్న సాధక మార్గముం గోరక యస్థిరం బగు రాజ్య 

సంపద చెట్లు వేండుదు నని పల్కెను. 

క. నిమివంశోత్ప్సన్నుల మంట 

మముబోయటుల కకట రాజ్య*మా లత్మ్యుము వా 

డమలిన యోగా శృయు( డు 

త్తమయోగము నోన్సుట యుజివొ + ధరం గొను టుజువో, 5 
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టీ. నిమి=నిమిచ్యకవ ర్థియొ క్క_, నంళ=కులమందు ఉత్పన్ను లనుంట=ఫుట్టిన 

వారమంటు అకట = అయ్యో, మముబో(టులకున్ = మావంటివారిక్కి రాజ్యమా 

లత్ష్యము= రాజ్యము విషయమా, వాండు=అకేళిధ్యజుండు, అను,..డు _ అమలిన = 

శుదమెన్స యోగ ౬=యోగమునకు, ఆశ్రయు(డు=స్థాన మైన వాడు, ఆతనివలన, ఉత్త 
pm can జో 

మయోగము(గొనుట, ఊజవొ=జచితమో, ధరన్ =భూమిన్సి కొనుట=:[గహించుట, 

ఉజవో=యు క్షమా. 

తౌ, అయ్యో ! నిమిచ్మక వ రివంళ౦0బున6 బుటిన మానంటి వారలకు రాజ్య 
ఎమి రు 

మొక విషయమా ? వా. డుత్తనుయోగి గాన వానివలన నపనర్గపదం బగు నుత్తమ 

యోగంబుం గొనుట యుత్తమంబోో లేక్క భూమిని గొనుట యుత్తమంబో యని 

వచించె ననుట. 

సీ, విడుం డని శోవీడు నె+ల్వడి వచ్చి ఖాండిక్యుం 
డారాజుం గనుంగొనీ + గారవమున 

గురునిష్క్ట్రంయంబు నిిక్కువముగా నొసలాచే, 

యని పల్కి యిత్తుం ద+ థ్యముగ నన్న 

నవసీతలేంద్ర నీ + / వధ్యార రతుండవు, 

దట్ణ గురున కీం+ దలంచి లేని 

సకలభవశేశ+సంక్షయం బెయ్యది, 

యవ్విద్య బోధింపు * మనిన నవ్వి 

తే. యహహ నివ్క్యంటకాస్మదీ$యాధి రాజ్య 
మడుగ నొల్తక యిది యేటి + కడిగి తిపుడు 

మే త్రి)యుల 1 కెల్ల రాజ్యంబు+కం మ మజ వ్రీ 

యంబు గలదె యటన్న ని + ట్ట్రనియె నతండు, 60 
టీ. విడుండని= ఈమాటలు యు క్తంబులుగావు విడువుండని, వీడు వెల్వడినచ్చి= 

పా శెమువిడిచివచ్చి ఖాండిక్యు డు, అరాజుకొ= కీశిధ్వజున్కి కనుంగొనిజ చూచి, గార 

వమునక్=( పేమచేత్స గురునిష్క_ 9 యంబు = గురుదవ్నీణ, నిక్కునము గాక నిజము 
గా ఒనలౌదేయని=ఇచ్చెదవాయన్సి పల్కి =నచించి, ఇత్తుక ఇ చ్చెదను, తథ్య 

ముగక్షా=సత్యము గా, అన్న కొజఆఅనంగాా అవనీత లేం దజరాజూూ, నీవుజఈను, అభ్యా 

త్మరతు(డవు= బవ్య్మావిద్యానిష్థుండవు, ద&ీణగుతునకీందలంచి తేని=ా గురుదకీణ యీ 

దల 6చికివాా సకలభవ'శేశ సంక్షయం బెయ్యది = జ సాంసారిక సర్వ శ శ నాళ క ౦ వేదో, 

FF నృడిసె, + కెందు. mT 



x 
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అవ్వి ద్యక =అట్రివిద్యను, బోధింపుము= తెలుప్రము, అనినక్ =అనంగా, నవ్వి = 

నించి, ఆహాహా = ఆశ్చర్యము నిష్క_౦. ..ము-నిష్కంటక=ళ[ తురహితయమెన్కు అసత్రి 

డీయ=నాసంబంధియెనట్టి, ఆధిరాజ్యము=[ పభుత్వ మున, అడుగనొ ల్ల క= వే (డవలవక, 

ఇదియేటికడిగితి ప్రడు=ఈయ ధ్యాత్మవిద్య నిపుడేల యడిగితివి, షత్త్రియుల కెల్ల కా=. 

రాజుల కెల్లను రాజ్యంబుక౦తుక= పభుత్య మునకంశు, మటి(పీయంబుగలడె=అఆతి 

శయ మైనయిస్థముగలదా, అటన్న ౯=అ ట్లనయా, ఆత (డు=ఖాండిక్యు (డు , ఇట్లనియె= 

ఈ ప కెరమనియొ. 

తా. ఈ మోమాట లు త్తమంబులు గావు విడువుండని యా ఖాండిక్యుండు పా 

శెము వెడలివచ్చి కేశధ్వజుం గని (ప్రీతితో గురుదకీణ నిళ్చయముగ నీ దలంచితివా 

యని పల్మి_ సత్యముగా నిత్తునన్న నోరాజూ నీ వధ్యాత్మ విద్యయందు దతుండవు. 

గాన సాంసారిక సర్భశ్లే శ నాశకం బగునది యేదో యట్టి విద్యను బోధింపు మనంగా 

నవ్వి యా క్చర్య మొంది నిష్క._.౦టక ౦ బగునా రాజ్యము నడుగ నొల్లక యాయ 

ఛ్యాత్మవిచ్య నిపు డేల యడిగితివి రాజుల కెల్ల (బభుత్వముకం కే గొప్ప కార్యముం 

గలడే యన6గా నాఖాండిక్యండు వక్షషుమాణ పకాౌరంబున నిట్లనియె, 

మ. విను శేశిధ్వజ భోత్రి వేండమికీ నా+ వేదించెద న్మేతు వ 

జ్ఞానకుం గాక వివేకి జ్ఞ జనియిం చుక ల "ల్య మందుల రణం 

బునం బాడి౯ రిపుగల్చు వాండియు. బ్రజా+పో వంబు ధర్మంబు రా 

జున కౌ నైన నళక్తు త్వద్వి జిత రా+జ్యు న్న గన్నఫఘం బంటునే. 61 

టీ, కేశిధజ= కేశిధ్యజు డా, వినుము = ఆకరి ౦పుము, ఛా చే(డమికికా= 

భూమిని 6 _బార్థింపకం యుండుటకు,హీకువు= _వీజము కు, అచేదించెదకా= తెలిపిదను, 

ఎందుకా= ఎండే నను ) లౌల్యంబు =చొ పల్యము, ఆజ్ఞానకుం గా క= అవి వే కికింద క్క, వివే 

కికిక =జ్ఞా నికి, ఏలజనియి౦చుక ఎందులకు (బుట్టును, రణంబునకా=జగడమందుు 

పాడికారాధర ము చేత, 8 ప్రక కా=శతున్రుళు, ఇల్చువాండి ముకా=జయి౦చునట్టి బంటు 

తనము, [(పజాపో పుంబుజ్యపజలర కీంచుట్క రాజానకుక =(పభువునకు, ధర్మం బాకా = 

న్యాయముగును, ఐనన్ =లట్లయినను, త్వేద్విజికేరాజ్యాన్ _ _క్వత్ = నీచేక, విజిక=జయిం 

పంబడిన, రాజ్యున్ ==రా జ్యముగ లయట్టి ము, అక చున్ =బలిమి లేనియట్టె, నన్ను=నను, 

అఘంబు=సొపము, అంటు నెజస్పృశించునా, అంటదనుట. 

శా. ఓయి శేశిధ్యజుండా ' రాజ్యము -వేంథయకుండుటకు 6 గారణము6 జలిపెద 

| వినుము, ఏవస్తువంనయినను చాపల్య మజ్జునకు 6 గలుగు గాక జ్ఞానికి నేల జనియిం 

చును? యుద్ధమంభు ధర్మము చేత భ్యకవును గెల్బుటయు (బజల రవం చుటయును 
నా 

(] న్నాం. 
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రాజులకు ధర్మంబౌ నయినను నీచేత నపహరింపయుడిన రాజ్యము గల్లీ యళ కుడా 

యున్న నన్నఘుంబులు న్పృశింపవని చెప్పెను. 

నీ, నరనాథ యీ రాజ్య+పరిపాలనారాతీ, 

హననాదికృతరూప + యగున విద్య 

యన ధికారికి విసఃర్హనము( గావింపంగ, 

గలుషంబు రా దధిఃకారియైెన 

వాండు విసర్జింప వచ్చు ¢ వరాచార, 

లోపంబుచే నగు + పాపచేప 

మైన నెనిత్తు( గొ+మ్మనం గొను ధరణిభో, 

మునకు గాక ధ+ర్మమున కగునె 

శే, కాన సత్త క్ట త్ర)యులకు భై భె +కుంబు కీడు 

మత్చ్స్రభోనులు చేడు సా మాగిజ్యమ'నెడు 

పలుకు ధర్మచ్చలంపులో+భం బయు క్ర 

మది యెజీంగ రాజ్య + మడుగ నే నిచ్చయింప. 62 

టీ. నర నాథ=కేశిధ్యజుండా, ఈరాజ్య...ప_ ఈ రాజ్య పరి పొలనము, అరాతి 

వానన=శ తు సంహారము అది= మొదలగువాని చేత, కృతజచేయం బడిన, రాసయగు= 

స్వరూపము గలైన, అవిద్యః== = అజ్ఞానము, అనధి కారికిన్ == అధికొరము లేనివానికి, 

వి సర్టనము( -గానీంప6గన్ విడిచి సె పట్టా, కలంప౦బురాదు=పాపమొదవమ్క అధి 

శారియెనవా౭డు, విసర్జింపన్ =విడువంగా, వర్తాచారలో పంబు చేన్ = గ్లి)య నంళా 

చార లోపముచేతను, అగు. . .ము _ అగుజవనట్టి, పాప=కిల్చిసము యొక్క), లేపముజు 

పూత, వచ్చున్ =కలుగును, (అనంగా6 బాపష్యపా పయౌననుట), ఐనన్ విన ను, 

ఏన్ = నేను, ఇత్తుక=జఒస గదను కొమ్మనన్ =| గహీంవుమన(గ్యా కొను జ(గహించున 

టి, ధరణి=భూమి, భోగమునకు గాక= అనుభవించు టశేగాని, ధర్మమునకగు"నె=ధర్మ 

మునకగునా, కౌనకా' == గనుక, త్న త్త) ములకున్ == స్రడమి "అండ్లకు, "భెక్సంబు = 

ఆడిగిప్రుచ్చుకొొనుట్క కీడు పాపము, మత థా నులుజానామం|త్రులు, వేండు సామా 

జ్యము= రాజ్యము కొనుము, అనెడు = అనియెడు, సలుకు=మాట్క ధర్మ. *బు-ధర్మ 

చృలంపు=ధర్మ మనువ్యాజముగల, లో భ౦ంబుజలో భగుణము అంయు క్రముజయు కము 

గాదు ఆదియెతి (గ=అది తెలిసీ, రాజ్యమడుగన్ =పభుత్వ ము వేండుటకు, ఇచ్చయిం 

పన్ =అ పేతీంపను. 

తా. ఓయి శేశిధ్యజాండా యీ రాజ్య పరిపాలన శ తునంహారము మున 

అగువాని చేకం జేయంబడిన రూపము గ ఇట్టి యవిద్య యనధికారి యగు వాడు 

వ. 
uJ 



తృ తీ యా శ్వాస ము, [177 

(గహింపక విడిచెనేని పాతకము రా దధికెరి యగువాండు విడిచె చేని క్ష త్తి)య వం 

శాబదోరలోప మగుటవలని పొపలేపంబా నెనను చే నిచ్చెదం బరి గ్రహింపు మునంగా 

(గహించినట్టి సౌమా9జ్యము భోగమునకేంగాని ధర్మమునకు (గాదు కొవున రాజులకు 

యాళ్టావృ్భ ర్తి తి చేయ బుచ్చుకొనుట మిగుల చాతకము నామం్మతులు. రాజ్యమును 

నేరు మన్న మాట ధర్మ వ్యాజముగల లోభగుణం బయుక్షమైనడి యని తెలిసి నే 

రాజ్యమడుగక (బహ్మవిద్య నడిగితి నని ఖాండిక్యుండు పలికెను, . 

తే. ఆసపడుదురు బుధులు శీ రా+జ్యమున మమత 
మానని జడాత్తుల ట్రవాంమాన పాన 

మత్తులశెకాక యది "యేల + మాదృశులకు 

ననిన హర్షి చ మెచ్చే యజ్ఞ నకు. డనియె.. | ' 63 

టీ, బుధులు పండితులు, సమరమానని= వమువముకెరము విడుననట్టి, జడాత్తు 

లట్లు=మాథాక్సులంబ లె, రాజ్యమునన్ =రాజ్య మందు, అసపడు మశేఎపొంఛింకురా) 

అది=ఆవాంఛ, అహం... కాక _ అవహంమాన=అహంకారమనియెడి, పాన=మధు 

ఫొనముచేతను, మత్తుల కేకౌక=మదించి నవారికేకొని మాద్భశులకున్ మావంటి వా 

రికి, ఏల=ఎందుకు, అనినన్ =ఆనయగా, వార్షి ంచి=సంతేసీంచిి మెచ్చిజశ్లాఘీంచ్చి అజ్ఞ 

నకు డు=ఆశేశిధ్యజుండు, అనియె=పలిశకెను. 

తా. (పొబ్డా లై "లెనవారు మమశెరము విడువని మూడులవలే రాజ్య ముపేవ్నీంప 

రను వాంఛ యహ ౦మౌాన పానమత్తు.ె యున్న వారలశే కొక మముంబోటులకేల ? 

ఆన (€గా నజ్జనకుండు హర్షి ంచి స్తుతిండేసి యొకమాట ట సెప్పెను. 

అ. ఏ నవిద్యవలన (4 మృత్యువు దరియింప 

ననఘ రాజ్యమును మాఖాదికములు 

చేయు చున్న వాడ + + శీణింపం 'జేయుదు. 

బుణ్య ఫలము భోగ+భు కీవలన, 64 

టీ. అనభుజాసాపరహితు (డా ! ఏన్ =నేను ఆవిద్యవలనన్ = అజ్ఞానమువలన, 

మృ త్యువున్ = నంసారమున్ను తరియింపన్ =దా 6టుట కై, రాజ్యమును=ా[ పభుత్వ ము 

న్కు నుఖాదిక ములుజాయజ్ఞాదిసక్కే_ర్శ సలమున్కు భోగభు _క్రీలనన్ భో గానుభవము 

చేతను) క్రీ శింపంజేయుదుక్ =నష్టపటుతును. 

తా. పొపరహితు(6డ వగు నోయి ఖాండిక్యు.డా | చే నజ్ఞా నమువలన సంసా 

రము దా(టుటకు (_బభుత్వేమును, యా గాది సత్మ_ర్మములుం జేయుచున్నా (డను, భో 

"గాను భవమువలన 6 బుణ్య ఫల ౦బుల శ్నీణింప6 జేయుదు నని వచించెను. గ, 
el లా మ్ 

* రాజ్యంపు మమత. w 

23 
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క, మన యీ నిమివంశము పా 
వన మగుభాగ్యమున మనుజువర త త్త (వివే 

చనచింత నీకు బొడ మెను 

విను మింక వినుపింతు నేను + విద్యావిధము౯ 65 

టీ. మనుజనర=రాజూ ! మన,..ము-మన=మనయొక్క., ఈనిమివం౦ంశ ము 

నిమిచ(కవ ర్రినంళశము, పావ, . ,న్ -పొవనమగుజపవి_తమగునట్టి, ఖా గ్యమునన్ =పుణ్య 

ముచేత, త త్త్వవివేచనచింత_కత్త్వ=త ల్త్వముయొక్క_ వివేచన = తెలిసీకొనునట్టి, 

చింత=విఇారమ్యు నీకున్ , పొడ మెన్ =పు టను. ఏన్ = నేను ని ద్యావిధమున్ =జ్ఞాన 

మార్గమును, వినుపింతున్ = తెలియ6 జెప్పెదను. ఇ6క, వినుము= ఆలకింపుము, 

తా, మౌనవ శ9ష్టు (డా! మన యీ నిమిచకవ ర్థివ౦శము పరిశుద్ద మగనట్లి 
© గా a టు 

పుణ్య విశేషముచేత నీకు దత్త్వవివే చనచింత గలిగౌను గాన నింక నేను జ్ఞానమార్ద 
ఓ ఇ a ౧ 

ముం చెలిపెద నాకర్శింపు మనియెను. 

ఆ. ఆత కాని మేన + నాత బుదియును న 
ఆశీ -4 ర్తి 

స్వంబునందు మిగుల + స _క్తే ్టమతియు 

నవనివర యవిద్య + యను మహాతరువు ను 

త్సర్తి కీద్భయంబు + విత్తు మొదలు, 66 

టీ. అవనివర=భూ చాథు(డవగు నోయి ఖా౦డిక్యు (డా | ఆత్త -గాని=జీవుండు 

గానట్టి, మేనన్ =ళ రీరమందు, అత్మ బుద్ధియును == జీవజ్ఞా నమును, అస్వంబునందు= 

తనదిగాకుండునటి గా హాదులయందు స త్ర గమతియు =తేనది యను బుదియు, ఈద 
టల -0 థు ’ వ 

యంబు=ఈ రెండును అవి...కిన్ - అవిద్య యను= అజ్ఞానమనియెడు, మహాతీరున్ఫుజు 

గొప్పవృషముయొక్క_) ఈక్పే త్తికిన్ =జననమునకు, “వస్ట్యాడలో ౬చిను మ్ఫే” అను 

నూ(తముచేత నుమాగమము. మొ దలం= అదియెనట్టి, విత్తు= బీజము. 

తా. ఓ ఖాండిక్యమహారాజా ! తౌనుగాని డేవామందు తౌననుజ్ఞానమును, 

తనదిగాక యుండెడి గృహాదులయం౦దుం దనది యనెడి బుద్ధియు, నీరండు నజ్ఞాన 

మను మవావృ తమునకు నాదియైన వీజంబు. 

క, నరనాథ పాంచభౌతిక 

శరీరమున దేహి మోహ+సాం దృతీమత మః 

పరివృతు( డె యె నిది నా 

పరికర నుని యవధిలవేని ' గగిమపడి తిరుగు 67 
LN | 
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టీ. నరనాభ=రాజూ ! చేహీ=జీవుండు, పౌంచ.. .నన్_పాంచభాతిక=పం-చ 
భూతపరిళణామం బై ) శరీరమునన్ = కౌయమునందు సాం(ద.. -డె_సాం[ దలేమ=మిగుల 
దట్లుమెన, తమః=ఆ విద్య చేతను, పరివృ తుండై =ఆవరింప (బడినవా లద, ఏన్ = నేను, 

ఇది చాపరికరము= నాసామ్మ, అని=నిళ్చయించికొని అవధిలేన్సి భిమప పడి = అజ్ఞాన 
మున6బడి, తిరుగున్ = భ్రమణము జేయుచుండును. 

తా. ఓరాజూ! ప పంచభూత పరిణామంబగు చేకామంను మిగుల బఅసీయున్న 
యజ్ఞానము చేత నావరింపంబడినవాండు గాన జీవుడు నే ననియు, నాపరికరంబు లని 
యాను దరి లేని భా9ంతింజెంది తిరుగుచుండును. 

క, జలవసుభాంబరపవన 
జలనంబులకంటుం దా నజ స్తంబు వెలి౯ 

వెలుగగొందునాత్మ యుండ 

గలేబరము నెవ్వం డాత్మ+గాయ దలపోయున్, 68 

టీ. జల, ..న్ -జల=డాదకము వసుథా= భూమి, అంబర=ఆకౌశ ము, పవన= 

వాయువు జ్యలన=అగ్ని, ఈపంచభూతములకంచు, తాన్ =తౌను (అనలా నాత్మ 

యనుట్సు అజసం౦బు=నిరంతరమున్సు వెలిన్ =కడను, వెలు(గొందున్ =(పకాశించు 

నట్టి, ఆత్మ=జీవుండు ఉండంగన్ =ఆఉఊండల్యా క శేబరమున్ =దేహమును, ఎవ్య(డు= 
ఎట్టివా౭డు, ఆత్ర గాన్ =తానుగా, తీలపోయున్'=నిశ్చయము6 జేయును. 

తా. పృథివ్యపేజోవాయాాకౌళంబు లను పంచభూతములకం కొను దా నిరం 

తరము వెలపటం (బకాశించు చున్న జీవుం డె యుండియు శరీరము నెవ్వం డాత్మ 

యని తలంచును, 

సీ వపు రుపభోగ్యముల్ * నృప గృవహాకే త్రాదు, 

లవి బొంది వొంగాక 4 యాత్మవగునె 

య ట్రన పు త్త్రపా+ త్తొనీకమును నాత్మ, 

గాని మైం బుట్టుటం + గావు తనవి 

గాన మృత్యువుంగను + కాయంబున జనించు, 

పుత్తాదులెడ స్వత్వ+బుద్ధి దగదు 

ఎపుడేని యాత్మ వే+జే యనోనప్పుడే, 
యడరు భోగంబు లీయాత్మకంట 
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తే వట్టుగా కీయొడలె యాత్మ + యన్న నంటు 
మృద్గృహము నిల్చు నెట్ల్టల్ము + మృృజ్జలాది 

నట్లు భౌతికభోగాళ నాది భౌతి 

కాంగములు నిల్చు భోగ మిం 4 దాత్మ కెద్ది. 69 

టీ. నృప=రాజ్యా వప్రురుప భోగ్యముల్ = శరీరము చేత నను భవింప6ద గినట్టి 

గృవాశ్నే తాదులు=ఇండ్లు భార్య మొదలై నవి, ని. * మ్యేతంపత్నీ ళరీరయో౪ అని యమ 

గము, అని=ఈ చెప్పబడినవి, బొందివి = దేహసంబంధు లెనవి, జ (గాక, ఆత వగు"నె= 

ఆత సంబంధు లైనవి యగు నా, ఆట్లన=ఆరీతిగానే, ఫుత్తు...ము-ఫుత్తృపౌ త్ర = 

కొమారులు మనుమలు, వీరియొక్క_, ఆనీక మును=ాసంధఘుమున్కు ఆత్మగాని=జీవుండు 

గాని (మెక = దేవామందుు పుట్టుటకా=జనియించుట చెత తనవి గావుజ=ఆత్మవి గావు, 

కానకొ=అట్లగుటచేత, మృత్యువులను కాయంబునక =మృత్యువును బొంచునట్టి శరీర 

ముందు, జనించు == పుట్టుచున్న, ఫుత్తాాదులెడకా = కుమారులు మొదలగువారి 

యందు స్వత్వబుద్ధి=తనద నుజ్జానము, తీగదు=కూడను ఎప్పుడేని = ఎప్పుడైనను, 

ఆక్క జీవాత్స, వ్ భిన్న మే అనుకొఆాఅనుకొనున్చో అప్పుడె అడరు = వృద్ధి 

యగుచున్న, భగేగంబులుజస్ఫక స్పంద నామలు, అత్మ కక్ ఉత నకు, అంటవు=సృృశిం 

పవ్ఫు. అట్లు గాక= ఆటు గాక ఈయొడ లె=ఈళ రర మె, అత్త = నేను అన్నక =అన్న 

ట్టాయె నేని, ఆంటున్ =ముట్టును, మృద్గ్భృహము=మృణ్య యని'కేత నము, అల్కు_మృటజ్ఞ 

లాదిన్ = అలికి ప్రూసీనట్టీ మన్ను నీళ్లు మొదలగువానిచేత్క ఎట్టు == వీప్రకౌరను, 

నిలుచుక ఉండునో, అట్లు= అ పకౌరము?, భౌతిక=ధూ త సంబంధు శెన, భో == 

సుఖము, అశన=అన్న ము, ఆడికా = మొదలుగా గలనానిచేత, భాతికాంగములు 

నిల్చుకా =పంచభూ తాత్తక శరీరములు నిలుచును, ఇందు= =దీనియందు, భోగము = 
సుఖము అత త కుళా= జీవునకు, ఎద్ది ా ఏది, 

a 

తొ. పైయిరాజా | చేషశోప భేగ్యంబు లైన, గృహా శ్నేతాదులు, శరీర నం 

బంధులుగాని యాత్మ సంబంధులు గావు, అత్తెఅంగుననే ఫుత్త్రపౌ త్తాంది సమావాము 

"'చేవామందు జనియించుటచేత నాత్రవి గావు గాన మరణము నొందునట్టి శరీరమున జని 

యించిన పుత్సాదులందు స్వత్వ బుద్ది కూడదనియు చెపుడెని యాత్రకు దేహము భిన్నం 

బని 'భేదజ్ఞానము గలంగుచున్నదో యపుశు భోగంబు లాత్మకంట వటు గాక శరీర మె 

తానని తలంచినయెడ భోగంబు అంటు చున్నవి; మంటితో గట్టంబడియున్న గృహ 

ము మృజ్జలాదుల చేత నట్టు నిలుచునో యశ్తెఅంగున పంచభూతేసంబంధు లైన సుఖ 

ఘృ అశనగు మొదలగువానిచేత భాతికొంగములు నిలుచును దీనియం దా త్మకు 

సోగ మెక్క.డిది. 



తృ ఫీ యా శాస ము, 181 

మ. జనిసాహా స్సబహ్హు ప్రయాణ మగు సం+ సారంపు(ద్రోవ న్పదా 

చనుచుండు న్స మోహవేదవుల మఈ+ న్పంసారి పాంథుండు వా 

సనలం ధూళి ముసుంగు. గాంగ నెపుడే౯ + జానంపుటుప్లోదకం 
£9 

వ అక ఇ బున ద్ఞాళన సెయు వాని కప్పు డ+ వ్యూహ శ్రామంబు నను౯, 70 

టీ. జని...ము - జనిసాహ(స = జన్మసహ సము లనియెడి, బహు పయాణ 

మగు = అనేక (పయాణములు గల్క నంసా...వక౯ా- నంసారంఫు = జననమురణొది 

రూపమైన సంసారమనియెడు, (తోవక=మార్శమునందు సంసా,..డు = సంసారి= 

సంసారియను, పొంథుండు=పథికుండు, వాననలక్ ఆఅ నాదికర గి వాననలనియెడు, 

ధూళి=పరాగము, ముసుంగు గాగకా = కప్పుగాయగ్యా ఘన,...ము _ ఫఘనజ=అతిళ 

యమగు, మోహ=మోహమనియెడు, ఖేదము=జన్షేళము అలమకొ = చుట్టుకొనంగా, 

సదా చనుచుండుక = ఎప్పటికిని( దిరుగు చుండును, ఎపు జే౯ా=ఏసమయమున జ్ఞానంప్ప 
టుప్లో దక ౦బునకా =శా త్ర్రజన్య జానమనియెడి యుష్త జలంబు చెత, కళ్చాళన సేయుక _ 

తత్ = ఆకర్మవాసన లనియెడు పరాగమును, కూళనసేయుక్ = కడుగుకొనునో, 

వానికి=సంసొరియ ను పథికునికి అప్పుడు = ఆవతమణమందు, అమోవా([శమంబుక = 

ఆమోహమను (శమమును, చనుకొ=నిపర్థించును. 

తా. జన్మసవహానము లనియెడి యేక పయాణముగల జనన మరణాది రూప 

మగు సంసార' మను తోవయంను సంసారి యనుపథికుం డనాడికర్మువానన లనియెడి 

పరాగము గప్ప కొనగా నతిళ యం బగు మోహ మనుశ్షేశము చుట్టుకొన లగా చెడ తెగక 

తిరుగుచుండును. ఎపుడు శాత్రు జన్యజ్షూన మను నుప్లోధ కము చేత నంసారియను తెరుపరి 

యా కర్మవాసన లనియెడి పరాగమును గడుగు కొనుచు న్నా (డో యఫుడ యమ్మా 

వామను (శ్రమము నివర్హించును. 

"లే, అట్టి మోహశ్రామం బాజ + నాళరీరి 

స్వస్థుం డై "తా ననన్యాత*+ళ య మబాధ 

మనంగ విలసిల్లు నిర్వాణ + మనుభపించు 

ననఫఘ తొల్లియు నిర్వాణ+ఖనియ కాన, 71 

టీ. అనభు=పాపరహీతుండా ! అట్టి...బు _ అట్టి=ఆటువంటి, మోవా (శ్ర 

మంబు = ఆజ్ఞానమనియెడి యాయాసము, ఆటికొ=తీజి గా, ఆళరీరి= అజీవుండు, స్వ 

స్థుండై = తాను సుఖపడినవా.డ్రై అన న్యాతిళయము=తేనక౦ కే నతిశయము లేనట్టిది 

యు అబాధము = దుగసఖరహితమెనది, అనంగ క జ అనంగా, విలసిల్లు= ఒప్పుచున్న , 

నిర్యాణము జా "మాకానందమును, అను భవించుక్రా=భో గించున్ను తొల్లి యుఆ మునుపు 

న్కు నిర్వాణఖనియెకౌన= మోత క్రయుం డే కాన, (అన లగా జీవన్యు కుండే యనుట. 
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తా. పాపరపితుండవగు నోయిరాజా! యతండు తొలుత జీవన్ముక్తుండే 

కాన దాదృ్భృశళంబగు నజ్ఞానమనియెడి యాయాసము దీటింగా జీనుండు సుఖియై 

సరో త్రమంబును దుగఖరహీతము నెనది యనునట్లుగ 6 (బకొశించుచున్న యానంద 

మనుభవించును. 

వ. విను జనేశ్వర జలం బస్బృష్టదహనం బయ్యు. దదీయ ఊోగం 

బున గలశోదరంబున నునికిం చా నతిశీతలం బయ్యు నుడికి శబ్దో 

చ్రేకాది ధర్మంబులం బొందున ట్లాత్మయుం బ్రకృతి సంబంధంబున 

నహంమానాది దూసి.తుం డై ప్రాకృతంబు లగు ధర్మంబులం బొందు 

వీని కత్యంత విలకుణుండు నత్షయుండు నాత్మయ ట్లగుట నింత 

యనర్గమూలం బగు నీయవిద్యాబీజంబు నీ శెటింగించితి నేవం 

విధంటే లగు సకల శకేశంబులకు సంకుయ కరంబు యోగంబు 

దక్క. మజియొం డుపాయము లే దనుటయు( బ్రీతుం డై ఖాండి 

క్యుండును మహాత్మ యిన్ని మివంశ ౦బున విజ్ఞాత యోగళాస్తాా 

రండ వీవు నాకు నయ్యోగంబు సమ_స్హంబు విస్తరింప వలయు 

బేనినం "గేళి ధ్యజుండు కృపాళుం డ్ మహీపాలా విను మెంచేని 

సంస్థితుం జ ముని మణి పునర్భవంబునకు రాక బహసాధర్మ వం 

బుం బొందు నట్టియోగంబుం జెప్పెద సావధానుండ నై విను మని 

యిట్లనియె. 72 

టీ, వినుావినుమ్కు జనేళ్వర = రాజూ జలము = నీరు అస్ప్స్ఫస్థ దవానం 

బయ్యుక్రా=ఆగ్ని నంటకయుండియు, తదీ,..న్ _ తదీయజఆయగ్ని సంబంధియెన 

యోగంబునక=సంపర్క_ ముచేత, కలశో ద రంబునకొ=ఘుటో దరమునందు, జ న్లి = 

ఉండుటంజేసీ, తౌకొ=ఊదకము, అతిశీతలంబయ్యుకొ=మి గుల? జల్ల నె యుండియు, 

ఉడికి= కౌ గి, శబ్దో దేకాది ధర ్మ్మంబులక్ కా సలసలయను శబ్దము పొంగు మొద 

లెన గుణములను, ఫొందునట్లు=ఆ(శయించినట్టు అత్మయు౯ = జీవుండును, పకృతి 

సంబంధంబునక్ = శరీరసంబంధము చేత, అవాంమాగాదిదూషిశుండై = అహంకార 

వుమ"కొ రాదుల'చేత మలినుండై, (పాక్ళాతంబులగు ధర ్ మంబులం బొందుకా వు (పకృతి 

జన్యగుణంబుల నాగ్రోయించునుగాన్చి వీనికి = ఈ పక్ళ తిథర్మములకో, అక్యంలేవిల త్ల 

ణుండును = మిగుల వేయునవా(డున్కు అవత్షయుండును = నాళము లేనివాండును, 

అక్మ=జీవుడు, అట్లగుటక = అట్టుగాన్స ఇంత యనగ్ధమాలం౦ బగు, ఈ అవిద్యా జ 

ఈ అజ్ఞానముయొక్క_) నీజంబుజకెరణమును, ఎటింగించితీలా = 'తెలిపిసిని, శో, “ఆనా 
a) 



చారాల శా పధ కలురన్తకన్తా వరాడాంలల = 

తృతీయాశ్వాసము, 188 

త్త న్యాతే బుద్ది ర్యా అస్వే స్వమితియామతి;, అవి ద్యాతరు సంభూత వీజ-చేంత ద్విధా 

స్థితమ్. ే అని విష్ణుపురాణము, ఏవంవిధంబులగు=ఈ(ప కొర మెన, నకలక్తే శములకో == 

సమస్త దుగఖములకు సంక్నయకరంబు = నాళము జేయునది యోగంబుదక్కా = 

యోగము వినా మటీయొం డుపోయము లేదనుటయు = మజభియొక సాధనంబు 

లేదనా, (పీతుండై =నంతసీంచినవాండై) ఖాండిక్యుండును, మహాతా = మవామతి 

యగు నోయి శేశిధ్యజుండా, ఈనిమిపంళంబునకొ, విజ్ఞాతే = తెలియంబడిన యోగ 

శా స్తాార్టుండవు = యోగా స్వార్థము నలవాండవు. నీవు, నాకున్ = నాకును 

అయ్య్యూగంబు సమ స్తంబు విస్టరింపవలయు ననినన్ = ఆయోగమంతీయు విఫ్రులము 

గాల జెప్పవలయు ననలగా, కేశిధ్యజాండు, కృపా పాఘండై=దయగలవా6జై, మహీపా 

లఆభూచాయకుండా] వినుము=ఆకర్లి ౦స్రము. ఎంజేని. సంసీ స్థితుం డై= ఏయోగకా్త్ర 

మందు నున్న వాడై, ముని = సాధకుండం, మటీ= పీమట, ఫునర్భవంబునకున్ రాక= 

పునర్జన్మ మునకు రాక, (బవ్లాసాధర్మ ్యంబు =, బహ్మత్య్యమును, పాందున్ = పొందునో, 

అటి యోగంబుంజె ప్పెద=అయోగ ము వచించెదను సావధాన చిత్తుండవై =నిళ్చృలమన 

స్కు_ండవై, వినుమని=ఆకర్షింపుమన్సి ఇట్లనియొ. 

ఆ, ప్రాణికోటి కెల్ల + బంధంబు మోతుంబు 

చేరుటకును మనసు + కారణంబు 

విషయసంగియె న + విను బంధకారి ని 

రమయ మైన ము కీ + విభవకారి. 78 

టీ. (పొణికోటికెల్లన్ =ఎల్ల పొణులకు, బంధంబు=నంసార రూపబంధమ్ము 

మోతం౦బు=తేది'మోచనము, చేరుటకును=ఈరెండుపొందుటకు, మనసు=మనంబు, 

కారణంబు=ెహీతువు, విషయసంగియెన=| సక్స ందనవని తాదివిషయములయందు6 దగి 

తెచేనిి, బంధకౌోరి=బ౦ంధము గలుగ ౭జేయునడి, నిర్భస యమైన=విప యములయందు. 

దగులకుండె నేని, ము క్లివిభపకౌరి=ము క్టివై భవము౦ జేయునది. 

తా. సకల _పాణుల యొక్క. సంసారరూపబంధమునకును మోతక్ష్మమునకును 

మనం బే కారణ మనియు, నామనంబు (సక్చంద నాదివిసయములయందు( (బవేశించె 

చేని బంధంబును, విషయములయొడ( దగలకుం డెనేని యనన్యాతిళయం బగు మోత్నం 

బునుం గలుగ ౯ జేయును. 

న్స విజ్ఞానమునం జేసి + విషయాది వలన నె, 

మ్మ్న మాహారించి బ్రహ్మము బళేళుం 

జింతింపవలయు + + ని శ్మేయసంబున కట్టు, 

చింతింప నతండు తచ్చింతకునకు 



ల ఆము కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానను 

' -నాత్మభావం బిచ్చు 4 నాకర్ష కము వికా, 
ర్యశ సారము దార్చు+ నట్లు యోగ 

మన యమాదికవిమాయంబై న యాత్మ ప్ర, 
యత్నంబున కధీన + యైన నాత్త్వి 

"ల, కపుమనోగతి యెయ్యది + గలదు దాని. 
బ్రహ్మాసంబం ధిని జేయు ప్రౌఢి సూవె 

యిట్టి వైశిష్ట్రధర్మ మెం+ బేనిగలుగు ఎ, 6 6 , 

నట్టి యోగంబు గలిగిన యతండె యాగ, 74 

టీ, విజ్ఞానమున (జేసీ వి శే షజ్ఞానము చేతను, విస యాదినలన == (నకృంద నాది 
విషయములు మొదలగు చానివలన్క నెమ్మనము=మనస్సును, ఆవారించి=నర లించి, 

పరేశుకొ=పర చేళ్వ్యరు.డై న, (బవహ్మాముక్ = పర్యబవ్మాన్సు, ని_శేయ సంబునకు కొ=ా 
మాతుమునకు, చింతింపవలయుక = ధ్యానము నేయవలయు, అట్లుచింతింపకా=ఆలాగు 
ధ్యానము సేయ 6గా, ఆతే(డు = ఈబవ్మాము, తేచ్చింతకునకు డా = ఆధ్యానము నే యు 
వానికి, ఆకర్ష క ము=అకర్ష క మైనట్టి నూదం౦ంటుజాయి, వికౌరి=రూ పాంతరముగల, 
అళ్మసారము=లో వామును తార్చునట్లు= ఆకర్షి ంచునట్లు, ఆత భావంబు=తన స్వరూ 
పమును, ఇచ్చున్ = జనసంగును యోగమనకా=యో గమనం గా యమాదిక౦బైనజయ మ 
నియమాది విషయకమయిన, ఆక్మ_ప్రయత్నంబునకున్ =జీవుని యొక్క వ్యవసాయము 
నక్కు అధీనయెన = తగులైన్స సాత్త్వి... గతి _ సాత్స్యకవు = సత్త (గుణ పథాన 
'మెన, మనో గతి=మనోవ్యా పారము, ఎయ్యదిగలదు= ఏదికలదో, దానిన్ = అమనో 
వ్యాపారము న్కు (బవాసంబంధినిం గాన్ =| బహమును బొందినదాని (౫, చెయు పౌడ్టి 
సూ'వె= చేయు పౌఢిమచుమో, ఇట్టినై శష్ట్య్రధర్యముజవి శేష భానయుగల ధర్మము ఎండే 
నిగలదు=ఎక్క_డేయగలదో, అట్టియోగంబు గలిగినయత డే యోగి = అట్టియోగము గల 
వాంలడె యోగి. 

తా. విశేష జ్ఞానము చేత విషయాదులను వారించి (బహ్మానునంధానము ( జేయు 
వాని "కాపరటబహ్యము నూద౦టుజాయి వికౌరముగల యినుమును దనయందు (గహిం 
చినట్లు నాత్మస్వయాపము నిచ్చుననిషయు యోగమనలూ యమనియమాది విషయకం 
బయిన తన పయత్న మున కధీనమెన సత్త (గుణ పధానమగు మనోవ్యా సారమును (బి 
హృసంబంధి౯గాంజేయునట్టి (పొఢథిమచుమో యనియు,నిట్టి'వై శిస్ట శ్రీధర్మ మెందు౯ గలధో 
యడే యోగ మాయోగము గలవాండె యోగి, 
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వ మణియు బ్రవ్మాచ ర్యాదులగు యమంబు లేనును స్వాధ్యాయాదు 

లగు నియమంబు లేనును నిప్కాముం డై యోగి యగు వాడు మ 
నోనై ర్శ్మల్య సంపాదనకు నాచరింపవలయు నివి కామ్యంబు లైన 

విశిష్ట ఫలదంబులు నిప్కాములకు ము క్షిదంబు లగునట్టి యమనియ 

మంబులు వదలక భద్రాసనాదులందు నొకటి నవలంబించి ప్రాణా 

భిధానం బగు పవనంబు నభ్యాసంబున వశంబు సేయవలయు నదియె 

ప్రాణాయామ మనంబడు నట్టి ప్రాణాయామంబు సబీజూబీజ సంజ్ఞ 
లం బరంగునదియె ప్రాణాపానంబుల విధోనురోధంబుల నుభయ 

నిరోధ నంబున "రేచకాదిత్రైవిధ్యంబునుం బొందు ముడల నా చె 

ప్పిన బీజాబీజ సంజ్ఞలందు నంత స్తూలరూపావలంబి యగునదియ 

సవీజం వబితరం బబీజంబు నోటి శ్ర భ్రాదివిషయంబులం ద్రవ 

అంబు లగు నింద్రియంబులం ద్రిప్పీ మానసంబున కథ్నంబులు 

సేయుట ప్రత్యాహారం బిట్టి పృత్యాహారంబు ముముతున కవ 

శ్యక_ర్తవ్యంబు దీనివలన నతిచంచలంబు లగు నింద్రయంబులకు నా 

త్మ వళ్యత గలుగు నివిగన వళ్యంబులు గాకుండిన నాయోగి యోగ 

సాధకుండు గానేరండు ప్రాణాయామంబునం బవనంబులు ప్ర త్యాహో 

రంబున నింద్రియంబులు వళంబు లైన పిమ్మటం జి త్తంబు శుభా శృ 

యంబునం దిడునది యనుటయు ఖాండిక్యుం డిట్లనియె. 75 

టీ, మటి=ముటియునుు (బహూ చర్యాదుల గుయమంబులేనును = (బహచర్యము 

మొద'లె నయమంబు_లైదును, స్వాధ్యాయాదులగు నియమంబులేనుసు = వేద పొరాయ 

ణము మొదలైన నియమంబులెదును, యోగియగువా(డు, నిస్మా_ ముగడె=కోరిక లేని 

వాడై, మనో నైర్మల్యనం పొదనకుక =మనశ్శుద్ధిని నంపాదించుటకొజణకు, ఆచరింప 

నలయుక్ =అనుష్టింపవల యును, ఇవి=ఈయమనియమ ములు, కౌమ్యంబు లైనక =కోరి 

కేతంజేయంబడినయెడ్క నిశిష్టఫలదంబులు= సకల ఫల్యపద౦బులు) నిప్కా_ములకున్. 

ఉకోరిక లేనివారలకు, ము క్తిదంబులగుక=సూతు మిచ్చునవియగును అట్రియమనియ 

మంబులు వడ లక=విడుఐక్ళ్ ఛ్యజాననాదులయ౦దు=భ దాదులగు నా సనవి శేషముల 

యందు, ఒకటినవలంబించి = ఒకటిన్నాళయించ్చి _పాణాభిధానంబగు = (పొణమను 

పేరుగల్క పవన౦బుకొ = వాయువును అభ్యానం౦బునక వశంబు సేయవలయుకొ=పా 

డుకచేత .వళ పటుచుకిెనవలయు, అఆదియె పౌ ణాయామమనంబడుకా = అట్లి పా ణా 

యామంబు, సభీజూ బీజసంజ్ఞలం౦ బర (గు=సభీజ పాణా యామం బబీజ్యపాణాయా 

24 
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మం బని నామద్వయముచేత నొష్పూను, అదియె=అఆ (పాణాయామమే, (పాణాపా 

నంబుల=[ పాణాపానంబులను కండు వాయువ్రులయొక్క_, మిధం=పరస్పరముు అను. 

రోధథంబులకొ= అనుసరించుట చేతను, ఉభయనిరోధనంబునక్ = శెంటిని నిలుప్రటచేత 

న్కు నేచకొది _త9విధ్యంబు నుక = రే చక పూరక కుంభకము అనియెడి (తివిధత్వము 

నుక, పొందుకొ=వహీంచును, మొుదలనాచెస్పిన=తోొలుత "నేం జెప్పిన, నవీజూబీజ 

సంజ్ఞ్ఞల౦దు=ఈ రెండు నామములయందు, అంత;$=లోపలను, స్థూలరూ పొవలంబియ 

గునదియ =స్టూఅ స్వరూపము నాశ్రయించునదియ, సబీజంబు=-స బీజ పాణళాయామంబు, 

ఇతరంబు=నూత స్వరూ పొవలంబి యగునదియే, అబీ జంబు=అవీజ పాణాయామం 

బు మటీళబ్రాదినిపయంబులకొ=ళబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధంబులను విషయములందు, 

(పవణంబులగుజన్యవ హా ర్ధ లెనట్టి, ఇం దియంబులకొ=(శ్రో(త, త్వక్ చతుః, జిహ్వా 

న్ఫూణంబు అనుపం చేం దియములను, (తిప్పి = మర లించి, మాననంబున కధినంబులు 

సేయుట=మనంబునకు పకము సేయుట్క (_పత్యాహారంబు ఇట్లి పత్యాహారంబు, ముము 

యునకుకా=మో వెచ్ళగఅవానికి, ఆఅవళ్యక ర్హవ్యంబు=తప్పక చేయ దగినది, దీ నివలనన్ = 

ఈ త్యాహారయో గమునలన, ఆతిచంచలం౦బులగు=మిగుల(జపలంబు లైన, ఇంద్రియం 

బులకుక=పంచేం[దియంబులకు, అత్మవళ్యతగలుగుక = అత్మవనళ ౦ బౌటక లుగును, ఇవి 

=ఈపాణేంద్రియంబులు కనక =చూడంగా, పళ్యంబులు కాకుండినకా=వళవ రులు 

శాకుండెనేని అయోగి=ఎఆయోగపురుషుండు, యోగసాధనండు కా నేరండు=యో 

గము సాధించువా(డుగా(డ్కు (పాణాయామంబునకొ = (పాణాయానుము చేతను, 

పవనంబులు = వాయువులు, (పత్యాహారంబునక్ = (పత్యాహారము చేత, ఇం(దియం 

బులు=(శో(తాదుల్కు వళంబులెన = అధీనములైను పిమ్మటకొ=పిదప్క చిత్తంబు = 

మనమును శుభాళయంబునంగు = శుభాథారమగు పర(బవా మునండ్భ్కు ఇడునది = 

పొందింపవలయును, అనుటయు = అనయా, ఖాండిక్యుండం, ఇట్లని యెకొ=ముం౦ ను 

చెప్పచున్నా (డు. 

తా. (బహ్మ-చర్యము మొదలగు యనుము లెదును స్వాధ్యాయము మొదలగు 

నియమము 'లెదును జి త్తశుద్ధి కొట కనుష్టింప వలయును. ఇవి కోరిక చేత6 జేసిన పక్ష 

మున విశేష ఫలములనిచ్చు ను. కోరిక లేక చేసినయెడ మోత్నమబ్బును, భద్ర ముక్త పద్మ 

సిద్ధ వీర ముక్త పద్మ మను నివి మొదలగు నాసనములలో నొకటి నవలంబించి చా 

యువును నేచక స్రూరక కుంభకా భ్యాసము చెత వళపజుచుకొనవలయును. ఇట్లు 

(పాణవాయువును వళపజిచుకొనుటయీ (పాణాయామ వునంబడును. అది సబీజం 

బభీజం బని ద్వివిధంబు. శబ్ద స్పర్శ రూప రన గంధము అను పంచవిషయ ములకు 

బోవు (శో తశ్వక్చముర్ణి హ్యాఘా9)ణమ్ము లను పంచేం( డియ ౦బుల నురలుచు కొనుట 

. (పత్యాహారంబు, ఇది ముముశీంన కనళ్యము చేయదగినది. ఇ ట్లొనరింప నిం డ్రియ 
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ములు మనస్సున కిదీనములగును. పిమ్మట శుద్ధం బగుచి త్రమును పరబహయందు6€ 

జేర్పవలయును. ' 

క. మనమున కెద్ది శుభాశ్రయ 

మనఘ యెతీంగింపు మజీ సమసాధారం 

బన జన యద్వస్తువు య 

న్మనన మ శేహోరుదునఖ+మండలిం చెటు చుక, 76 

టీ, మునమునకుక్రా=మనస్సునకు, ఎద్ది=ఏవస్తువ్ర, శుభా(శ్రయము = శుభ మైన 

స్థానము, మటి=మటియున్ఫు సమస్తాథారంబు=సకల మును ధరించునది, అనన్ =అను 

నటుల, యదగస్తువ్ర=ఏవస్తువ్రు చనున్ =ఒప్పును యన్మ ననముజఏ దేవునిమననము, 

ఆశే...లిన్ _ ఆశేప=సకల మై నట్టియు, ఊరు = వి సారమయిన, దుశఖమండలిన్ = 

శోక నమాహాములను చెబుచున్ = ఎనష్టముంటేయునో, అనఘ =పరిశుద్ధుండా, ఎణిం 

గింస్రము= తెలుపుము, 

తా. మానసంబున కేది శుభమెన స్థానము, సకలా థారంబగు వస్తువేద్సి ఏచేవు 

ని మననము సకల దునఖ నసమాహంబులం “బోగొట్టునో, పరిశుద్ధుండవగు నోయి కేళి 

ధ్వజుండా | యెజింగింపు మని పలికెను. 

శే. అనినం గేశిధ్యజుండు వాని + కనియె బ్రహ్మా 

మాశ్రయంబు వునంబున + కదియ పరము 

నపరము ననంగం బొలుచు నం + దపర మనంగ 

మూ_ర్తము పరం బనంగ నమూ ర్త మనము. 77 

టీ. అనినకా=ఇట్లనలా, శేశిధ్యజాడు=జనకుండు, వానికనియెకా =ఆఖాండి 

క్యునకు 6 జెప్పెను అన ఘా= పరిశుద్ధుండవగు నోయిరాజూ, మనంబునకుకా=చి తంబు 

నక్కు (బవాముజ=పర( బహ్ముము; అశ్రయంబు=స్థానము, ఆదియ=అపర బ బ్రహ్మమే 

పరముకొ=పరనునియు, అసరముక=అపరమనియు, అనంగక=అనునటుల్క పాలు 

చుక =ఒస్ఫును, అందు=ఆ శెంటియంచు, అపరమన(గకొ=మూ ర్రము, ఆనలగా రూప 

ముకలది, పరంబనంగక =అమూ రము, ఆన6గా రూపము గాకుండునది. 

తౌ, అట్టన67గా 6 గేకిధ్యజాండు పర్యబహ్యైమే చి త్తమునకు నాశయం బని 

యు, నా పర బ్రహము పరాపరభేదంబుల జెంది యుండు ననియు నపర మనలా 

రూపవత్ప దార్థ మనియు, పరమనంల౫ా రూప పవ ల్తీనియు, నాఖాండిక్యునకు 6 "జెలిసేను. 

వు, మును నాచెప్పిన "ంటిలో6 బర మన౯ +ముక్ర్తాత్మ దూరం బుపొా 

సనం గావింప నమూర్త మింక పరసం?జ్ఞ్ఞం బబజ్జ్బగ ర్భాది జబ 



180 ఆము మాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

ద్ధనికాయం బది మూర్త మైనను బరి+ త్యొజ్యంబు శశ త్తి)ఛా 

వనలం గూడుట నారురుతున కసేవ్యం బీద్వయంబు న్లుద౯. 78 

టీ. మును=ముంన్కు నాచెప్పిన=చేం జెప్పినట్టి, రెంటిలోకా=ద్వయములో, 

పరమునక్ ఊపరమన6గా, ము కూత ్ మ= విడువబడిన (బ్రహ్మము అమూ ర్రము=ఆ కొర ము 

లేనిది గనుక, ఉఊపాననగావింపక =ధ్యానము చెయుటకు , దూరంబు=శ కము గాదు, 

ఇంక=ఇంకన్సు ఆపర సంజ్ఞ ౦బు=అపరమను పేరుగలఅద్చి అబ్బగర్భాది = (బైవహ్మమొద 

లగు, బద్ధనికౌయం౦బు= బద్ధ జీవుల సంఘురూపము అది=ఆయసపరము మూర్త మెనను= 

రూపవ్యత్తైనను, శ కల్ =మాటిమాటికిని (త్రిభాననలక్ = భాననాతయముతో డను, 

కూడుటకా=కూడియుండుట చేత, పరి త్యాజ్యంబు= సేవింప (దగినదికౌదు, ఆరురుతు 

నకోక జసాధకునిక్సి తుదక=కడపట్క ఈద్వయం౦బుక =ఈప రాపరములురెండును, 

అ సేవ్యంబు=విడువంద గినది, 

తౌ. పూర్వము నా చేత( జెప్పంబడ్న పరాపరములో6 బరము నిరాకొరము 

గాన ముముతఠున్ర లగుజీవుల కుపాననా శక్యమనియు, నపరమను సంజ్ఞగల చతు 

ర్ముఖాది బద్ధజీవ నంఘరూపము సౌాకౌరమైనను భాననా(త్రీయవిశిస్ట్ర ముగుటం'ేసీ 

పరిత్యాజ్య మనియు నారురుతునకు శ రీర త్యాగ కాలమందు నీశిండువిభంబు లుపొసన 

నకు దగినవి కౌ ననియును దాళ్చర్యము. 

వ. ఆభాననాత్రయం పెద్ది యనిన జెప్పెద దబ్రవ్మాభావనయుం గర్భ 

భావనయు బ్రహ్మకర్మోభయ భావన యు నందు బ్రహ్మృభావనాయు 

తులు సనందనాదులు, చేవాది స్థావరావరు లగు వ్రాణు అందజు 

కర్మభావనాభావకులు హిరణ్యగర్భాదు లుభయభావనాపరు లి 
మూూ(డు లెజంగులవారు భావనాత్రయాన్వితులు గావున నీత్రివి 
ధాత్న్మక రూపంబ నేవ్యంబు సనందనాదులునుం వాగ్భ్భ్రవ్మా 

కల్పంబులసంచరించుట భవనాబద్దు లె యి'బ్బ్భాననాత్మకం బగ్గు 

విశ (ంబు సంస్థితికి నవధి 'దేవమనుప్యాది విశేవజ్ఞాన కర్మంబులు 

శ్నీణించుటయ యట్టి విశ్వంబై తోంచు హిరణ్యగర్భాదులకంకొు 
నన్యంబు పరాఖ్యం విది ముక్తరూపం బమూూర్హంబై యుండు 

నని మొదల సూచించితిం గదా తడాశకారంబు. జేటపణచద ; 

పూర్వోక్త చేవాది శేదరహితంబై త చృేదరాహిత్యంబున నిట్టి దట్టి 
దని వచించుటకు గోచరంబుగాక యపతయాది రహితంబును 

సచ్చబ్దవాచ్యంబును నొత్మసం వేద్యంబును నై కోనిభాపణీయం౦ నె 
ద ద్ర ౧ 
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బగుచు జానశబ వాచ్యంబునుం దానయై బహోత్నకం బగుట 
ద జయ YG 

బ్రహ్మ సంజ్ఞయుం గాంచి యొప్తు ; మతి భావనా తృ్రయాత్శక 

విశ్వ వెలకణ్యంబె లక్షణంబుగాగల యీరూపం బభ్యస్యమాన 

'యోగుండగు యోాగికిం జింతింప నళ క్యంబు, మటణటి యపరంబని 

చెప్పంబడిన హారణ్యగర్భుండు వాసవుండును ప్రజాపతులు మరు 

తులు నసువులు రుద్రులు ఆదిత్యులు 'తారకంబులు గ్రహంబులు 

గంధర్వ యత. రక్షో _దెత్యాది సమ స్థ జేవయోనులు మనుష్యులు 

పశువులు అద్రులు సముద,౦బులు ద్రుముంబులు వెండియు నేకపాద 

ద్విపాద బహుపాదాపాదంబు లగు నితర భూతంబులుం దదు 

త్ప త్తి హేతువులునుగా విలసిల్లునట్టి (ప్రధానాది విశేపాంత చేతనా 

చేత నాత్మక ప్రపంచభావం బగు స్థూలరూపం స్త బుపషక్రాంత యోగు 

నకు౭ జింతింప శక్యంబు, శ క్య మేనియుం ద ద్భావనా త్రీయాత్మకం 

బగుట నళుభాశ్రయంబుగావున ము క్తిసాధనంబుగా దీ చెప్పంబడిన 

సకల పపంచంబును విష్షుళ్ కి సమన్వితం బె యతనికి శరీరంబునె 
న. లం జాం వ్ ౧___ 

యుండు నటి విమ్షుళ కులు ముదల నేంజెప్పీన పరాపరాఖ్యలను! దద 
ae) 

తిరి కయగు క ర్మాఖ్యనుం (ద్రివిథములై యుండు నందు. గ ర్మాఖ్యశేక్తి 

చేత 'వేష్టితయై యపరాఖ్య యగు వేత్రజ్ఞళ కి జన్మ జరామరణా 

న్య నేక సంసారతాపంబు లనుభవించుచు ద _త్తీత్క్ర్మానుగుణ థ్రీ 

రంబు లెత్తి విజ్ఞాన తారతమ్యంబుల నొందు! దత్స)కారం బాక 

ప 79 రి ౦ంపుము. 

టీ. ఆభావన్శాతయం బెద్దియనిన= ఆఫావన్యాతీయం 'బేదియనిను చెప్పెదళా 

=వచించెదను. (బహ్వభా వనయు కర భావనయు (బహ్మకరోభయ భావనయా నని 

మూడు (పకౌరములు. అందు = ఆమూాటియందు, ననందనాదులు = ననందనుండు 

మొదలగు మహాయోగు లెల్ల ను, (బవాభావనాయు తులు, దేవాదిస్టావ రావరులగు= దేవ 

తలు మొదలు పర్వత సౌ పెణములుతుద గా6గఅ, (పొాణులందటు = జీవలందణునుు 

కర భాననాభావకులు = కర్శ భావనాయుతులు, హిరణ్యగ రా దులు ఊభయభాఐనాొ 

పరులు = కొర బహఉభయ ఫావ నాపరులం, ఈమూ6డు తెఅంగులవారు == 

ఈమూడు విధంబులవారును, భావనా్శాతయాన్వితులు = (తిధావనలత్ 6 గాడి 

* బు (పశాంతే. 
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యున్న చారు, కొవునక = అభిటవలన, ఈ తివి ధాత్మకరూపంబు == మూ డువిధం 

బులగు భూపంబులు, అసేవ్యంబు = సేదింప(దగినవికౌను, ననంద నావులు = సననం 

అర శ MY By EE me ళో ౧ అష శె 1 
దను(డు మొదలగువారును, (పాగ్భ్రహ్యూ కల్చం౦బులక మునుపటి _బహ్మక ల్పముల 

ల చ on స మ 

చేత బద్జులైనవారు, ఈ భావనాలే్మకం బగుాభాసనాస్యరూపం బన, విక (౦బుడా 

జగతుయొక్క_., సీతికిక = ఉనికికి, అవధి = మర్యాద, 'చేనమునుస్యూది = 'చేన 
అని థా గ 

మనుష్యులు మొదలగు, విశేసు = నానావిధ ప్రపంచముయొక్క.., జానకర్మంబులు, 

కీణించుట =నష్టమాట్స ఇట్టి= ఈద్భక౧బేనట్టీ, విశ్వంబై = జగ త్రై, తోచు = 

కోనుపిం చునట్టి, హిరణ్యగ ర్భానులక ౦ శుక = చతుర్ముఖాదులకం చును, అన్య ౦బు= 

ఇతర మెనది, పరాఖ్యంబు = పరనునుపేరుగ లది అది ము క్రియాప౦బు = రూపము 

లేనిది, అమూ ర్లంబైయుండునని, చందల=తొలుత్ నే, సూ-చించితింగ దాజజ్ఞా పకము 

సేవీతిగదా, . తదాకారంబు చేటపటచెద = తత్స్యరూపంబు. 'ఇలి'పెదృవూర్యో 

౧. - వూర క్త = మున్ను చెప్పంబడిన, దేవాది ఫేదరహీతంబై = దేవాది 

ఛేదంబులు లేనిమై, రద్భేద రాహిత్యమునక = ఆ'భేద ము తేకపోన్రటచేక, ఇట్టిదట్టిదని 

వచించుటకుకా=ఈద్భళ ౦బు ఆతాదృళంజని పల్కు_టకు, గో చరంబు గాక = విషయము 

గాక, అపశ్న్షయాది రహితంబును అపత్న్వీయజనాళనము అది = మొదలగు విచారము 

లచే, రహితంబుజవిడుసంబడినది, న చృబ్బనాచ్యంబు - నఠ్ = సత్తును, కజ్బళ బ్బముబే, 

వాచ్యంబు= చెప్ప (దగినది, ఆత్మసంవేద్యంబును = ఆత్మజజీవుని చేత, నంవేద్యంమిణజ 

"తె లియంద గినదియ్కు జ్ఞానెకనిరూపణియంబును = జ్ఞానముచేతినే నిరూపింపందగినది 
యును అగుచుకా జ్ఞానళబ్రవాచ్యంబును=జ్ఞానమను గబముచేం జెపందగినవియును 

౨ డు ద PT ది గ) రీ 

ధ న ల అ జ అనీ / wet లా భాగ న తానయె, (బహాక్మక ౦బగుటజక్ = _బవ్యాన్వరూ పమాట ఏతీను, (హా సంజ్ఞయుక్ ౫ 

(బహ్మమనునట్రి నామమును కౌంచి=పొం౦ద్క ఒప్పుకొ=ఒప్పునుు, మటిి భాపనా,.. 

ణ్యం బెజావేజగు టు, లక్షణంబుగా (గల = చివ్నాముగా గల, ఈరూసంబు = ఇట్టి 

రూపము, అభ్య స్య మానయోగుండగు = ఆ భ్యనింపంబడు ధయోగమయుగల, యోాగికిక = 

యో గవంతునిక్కి చింతింప నళ క్యంబు=అను న౦థాన ము చేయ శక్యాముగాదు, మటి య 

పరంబని చెప్పంబడిన, హిరణ్యగర్భుండు = చతుర్ముఖుండుు వానవుండు == ఇందు. 

డును, 'మొదలంగాదు9మాంతము= ఏక పాడా దీతరభూతంబులు ను, తధుత్స త్తి భీంత్రువ్రు 

లుగాకొ=అభూ తాది జన్మములకుం గారణంబులుగ్యా విలనీల్లునటీ = ఒప్పుచున్నటి 
ణి యగ 1 యీ ణి) 

(పధానాది విశేసాంజే పథానము మొదలు స్య_క్టివిశేస ములు తుద గాల, చేతనా 

చేత చాతక =జ్ఞా నాజ్ఞాన జీవరూ పమెన్స పపంచభావం౦బగుడా[ ప్రపంచ భానిము గలయట్టి, 

న్గూలయాభంబుయా ప_కొం౦తేయోగునకోక్ యోగ మున కుపక్రి మించినరోా గిక్కిచింతీంప 
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కకం బుజధ్యాన సాధ్యంబు, శక్య మేనియు= ధ్యాన సాధ్యం బైనను, తత్ =ఆ, భావనా 

(తయాత్యకంబగుటకుక =ఫావన్మాతయ స(రూపమగుట చేత, ఆశుఖా ళయంబు=శుఖా 

(శయము గాదు కౌవునక్రా=కౌన్క ము _కీసాధనంబు గామ 'వరూత్న సాధనంబుగాను= ఈ 

చెప్పం (బడిన సకల (పప౦చంబును, విష్ణున సమన్వితం బై, ఆత నికిజా = అచేవునికి, శరీరంబు 

చెయుండుక్, అట్టి విస్తుళ క్తలు=విష్షు సా నుర్గ రసములు, మొదల నేంజెప్పిన=తోొలుతనా 

చేంజెప్ప (బడిన పరాపరాఖ్యలను= పర అపర అను నామములచేతను, తదతిరి కృయగుజ 

వానికివే కలన, క రాఖ్యము= కర శ్ర కియనునట్టుగా, (తివిధములైయుండును, "అందు 

వానియందు, క ర్థాఖ్యళ _ీ చేత చేషే ష్లీతయై=కర్యమను పేరుగల శ శ్టిచేత( జుట్టంబడిన టై, 

అప రాఖ్యయగు= అపరమను పేరుగల, శే శశ _్రిఆాపురుపశళ క్తి జన్మం + లన్ _ జన్మ 

జరామరణాది=జననము ముదిమి చచ్చుట మొదలగు, అ నేక సంసార తాపంబులకా = 

బహువిఛధములగు సంసారమువలని వేదనలను, అనుభవించుకా, తత్మ...లు = తత్క 

రృ=ఆయాకర లకు, అనుగుణ=సరియై నట్టి, శరీరంబులు = డేవాములు, ఎ క్తి=పొంది, 

విజ్ఞాన తారతేమ్యంబుల = విశేప, జ్ఞానంబులయొక్క... వాసులను పాందుక = చెందును, 

తత్చంకారంబు=తత్మ_)మంబు, ఆకర్టింపుము=వినుము. " 

నీ, ఉండు నప్రాణులం + దొక్కి.ంచు కాళ క్రి 

స్టావరశ్రే ణీ. దో జ్ఞాతికంు 
నెణ్డ “5 శటేబండ 4 'జెజ్ద మన్ది ండి ము, 

న్నగు సరీస సృపములం 4 దం౦తకం'ు 

ఖగముల మతి వాని+కంకు మృగావలి, 

యందు నూహింపంగ + నంతకంకు 

దంతి నోముఖ పళుతతి నంతకంకు మూ, 

ర్త బ్రకదంబకములయం + దంతకంకు. 
అల 

"లే. యత గంధర్వ నాగాళి + నంతకంకె 

నంతకంటు నిలింపులం + దంతకంకు 

వారిహయునియందు డఠునం + దంతకంకెు 

నాద్యుండు హీరణ్యగర్భునం + దంతేకంకు. 80 

టీ, ఆశ _క్టి=అక్నే తళ కి, ఆపాణులందుక్ = _పాణరహీతవస్తుజాలమందు, 

ఒక్కి_౦చుక=కొ ౦చెము, ఉండుక =టాండును, తజ్జాతికం బుక = (పాణరహిత వస్తు వసు 

జూతికం చును, స్థావర శేణి౯ = స్థావరపజ్య్మ..అగు పర్వశవృ మోదులయందు, ద్విగుణం 

బుగ నుండును (ఈపద్యమునం దుదావారింప(బడిన స్థావర (కే ణిళబ్దము, మొదలు 
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పారణ్యగ ర్భ శబ్ద మువబికు యభా(కమంబుగా ద శ్ర నృబ్దవా చ్యంబు అగు భూతముల 

యందు నొకదానికంటు నొకదానియం దావిమ్హళ క్ ద్ధి గుణంబు హెచ్చుగా నుండు 

నని యూహీ ౦ంపనలయ్సు), తేజ్ఞా తీక' ౦కు == ఆస్థానరజాశిక 0 కును, ఎజ్జలు రోేంక 

టిబండలు, జెల్తీపోతులు, మన్దీండి ను న్ను దినుసట్టికణంకురు, మున్న గుజ మొద అయిన, 

సరీసృ పములందున్ = నర్పములంనున్కు అంతేకంయున్, ఖగములకొ=పతయులంవు, 

వానికం పిక మృగావలికా = మృగసమాహమందు ఊహింపక్ =ఆగహింపంగా, 

అంతకంకుకొ, దంతి...న్ _ దంతి=ఏనుయగు గో=అన్రు ముఖజమెొదలగు, పశు 

పతికొ=పశు సంఘవుందును, అంతకం కుకా, మార్త -.-దున్ - మార = మను 

స్య సం బంధియ్రైన, కదంబకములయందుకా = గుంపులయంనును అంతకంతకు, యత్న 

గంధర్యనాగాళికా = యకాదులయందును, అంతకంటచ్కి నిలింఫులందుక్ = దేవతల 

యందు అంతకంకుక్కా వారిహాయునియందు ఆ బేవేందునియందుు అంతకంచపి, 

దతునియందును, అంతకంటెకా, అమ్యండు = మొద లివా6 డైన, హెిరణ్యగర్భునం 

దుక్ =చతుర్భుఖునియందు, శే త్రజ్ఞ శకి యుండును. 

ఆ. ఇట్టిరూపకోటు + లెల్ల నవ్విమ్హని 
తనుచయంబు సుమ్ము + ధరణినాథ 

యత డచింత్యళ _ి + నిఖలభూతముల నా 

కసమువోలే నిండి + యెసంగసం గాన. 81 

టీ. ధరణి నాథ=రాొజా! ఇట్టిరూపకోటు లెల్ల కొ=ాసీతౌద్భశ యా ప సహనం 

బులన్నియును, అవ్విషుని = అదేవునియయొక్క, తీనుచయంబుసు మ్ముజ దేహ సమూహ 

ముసుమోా అతండు=ఆచెవుండు, అచింత్యళ క్తి కిక =చింతింప నళక్య౦ బైన సామర్థ్యము 

చేత, అఖిలభూతములక =సకలభూూతముల యందు, ఆకసనమునో అజా = అకౌశముం 

బలె నిండి=నసంవూర్లు డే, ఎసం౦ంగు6గానక్ =ఒప్పును గాన. 

తా. ఓ ధరణినాథా! అవిష్షుం డపమేయం బగు నిజసానుర్ధ్య ముచేత నిఖిల 
భూతములయం దాకౌశముమాడి. నిండి (పకౌశించుదుండునో గాన ను కంబు 

అగు "నేతాదృళశరూప సవా స్ఫంబు లాచేవుని ౪రర వుంజంబులు చుమో! యని శేశి 

ధ్య్ధజుండు పలికను. 

నీ ము న్నన్ని నపరాఖ్య +మునకు ద్వితీయ మై, 

విమ్హుసంజ్ఞ్ఞం గను నుూర్విత లేళ 

యోగవా స్ట్యైయ మై వె + యొపష్పు నమూ రరూ, 

పం బొండు సత్సంజ్ఞం 4 బ్రాజ్ఞతోటి 



లో 
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చానివచించు నేతదూపమె సమ స్ప, 
శక్తుల శెల్ల నాళ శృయత నొంది 

ప్రాగుక్త విశ్వరూ+పవిలత,ణతం గాంచి, 

కల్యాణ గుణాభూలి + గరిమ దనరి 

తే, యతిమహాత్త (౦బుచే వెబు+నటి శ్ర క్షి 
— జ్ ౧౫) లే ఏ 

నలరు బహాంబు తి+రగజ నువ ద్రబ్మా దెవ రజ నువ్య 

. నామచేస్టావదవతీరఈణముల నాత శ్ర 

లీల జగ దుపకృతికి, గ+ల్పించు చుండు. రిబ్రి 

టీ. ఉర్వీకలేశ=రాజాూ!' మున్నెన్నిన పరాఖ్యమునకుక =మునుపు చెప్పినపర 

మనియెడు పేరుగల (బహమునపు ద్వితీయమై= రెండవదియె, యోగిహృ డ్ర్యేయ మై= 

యోగిచి క్రములచేత ఛ్యానము సేయ(దగినదియె ఒప్పు ...బు-ఒప్పుక=జఒప్పుచున్న, 

అమూ రరూసంబు=మూా ర్హభిన్న రూపంబు ఒండు=ఒకటి, నిష్తునంజ్ల కా = విష్ణువను 
ఎన a) లా Se ల 

పేరును కనుకా=పొందును. (పాజ్ఞకోటి=పండికతసమూపహాము, ని. “ధీరోమనీషీజ 8 

(పాజ్జ్ఞ స్పష్థ్యావాన్పష్డకేః కవిః యని యమరము. దానిక = ఆరూపమును సత్సంజ్ఞన్ 

=స త్రనునామము చేత, వచించున్ =పలుసను. ఏకే దూప మె=ఈరూప మె, సమ_స్థః కుల 

కొలన్, = నానావిభము లెన సామర్థ్య ములకు, అఆశయకేన్ = సానమగుటను, 
“౧ ర . ఖ్ 

ఒంది=పొంది, పొగ. .తేన్ | పాగుక్త = ముంచు చెప్ప (బడిన, విశ్వారూప==జగ 
అనే 

దూపముకంటు, విలక్షణతన్ =వై లక్షణ్యముక్కు కెంచి=కన్సి కల్యాణగుణభూతి= 

కల్యాణగుణ సంప త్రీియొక్క,గ రిమన్ =గురుత్వము చేతను, తేనరి=ఒప్పి ,అతీమహా త్త షం 

బు చే=అత్యంతే మాహాత్మ్యము చేత వెల్లున్ =(పకొశించు న్కు అట్ట, శ క్స్న్ = సొమ 

ర్భ క్థముచేత, అలరు. . .బ_అలకు=ఒప్పునట్టి, (టవ్గాంబ = పర(బహ మే, దేవ...లన్ = 

దేవ=దేవళలయం౦దు, తిర్యగ్ =మత్సా వది అర్య స్టా తులయందు, మనుష్య = మను ష్యుల౦ 

దు నామచేస్టావత్ =నృ సీంహ వామన మక్స్య్య కూర్మ వరాహా రామకృష్ణాది నామ 

ములకు (దగిన చేషలుగల్క, అవకరణములన్ =అవతార ములను, ఆక్మలిలన్ _ఆత్మ =తన 
డి 

యొక_,లీలన్ = విలాసము చేతను జగదుపకృతికిన్ =లోకో ప కార మునకు కల్పించు 

చుండున్=చేయు చుండును. 

తా. ఓయి భూనాయకుండా! మున్ను నేం జెప్పిన పర్ణ్మబహ్మమనియెడు (బహ 

మునకు ఆండవదియె యోగులచేక. చెలియందగినడి యెన మూ ర్తభిన్నరూపం బొక్కా 

టి విష్షువను నామమును బొందియున్న దనియు 6) బండితు లట్రైరూ పంబును సత్తను 

నంజ చేత వచించుచున్నారనియు, నీరూపంబె నా నావిధసామర్గ ముల కౌ శ్రయతేను జ్జ . 

బొంది పూర్వము చెప్ప (బడిన జగ్యదూపముకం చును వైలక్షణ్యముం గాంచి కల్యాణ 

25 
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గుణ నంపదునుతంముచేత నొపీి, యత్శం౦ంత మాసహాత సము గలిగి (పకౌశించుచున్న 
దొ లు ధీ ల్ ( 

సామర్థ్యము చేత నొప్పుననియు, నట్టి సర బహా'మే నిజవిలానను చేత బేవతిర్యజ్యను 

ష్యుల యొక్క... నామములు వ్యా పారములు౦ గలరామక్ళ స్లాద్యవ తా రములను ల్రో క్రో 

పకారమునకై కల్పించుచుండును, 

ఆ, కర్మభు కకొొటుకుం + గా దిటి తనీల 
వా 9 ఆటొ 

యతండు సకలజూతు+లందుం బుట్టు 

బుటినటి యతని * భూరిచేషితము ల 
6 లు ౬ 

వ్యాహతములు రావ! ణాదివలన. రికి 

టీ. ఇట్టితల్లీల_ఇట్టి, తత్ =అదేవునియొక్క.., లీల=విలాస క్రియ, కర్మభు క్రి 

కొెలుకుంగాదు == .కర్మ్మానుభనము కొటకుంగాదు అతండు కా అవిమ్ణుచేవుండు, సకల 

జాతులందుకా = దేనమనుష్య తిర్య గాది సమ న్హజాతులయందును పుట్టుక =జన్మము 

నొందును. పుట్టినట్టి=జనియించిన, అతని=అ దేవునియొక్క, భూరిచేష్టితములు=అధి 

కము'లైన వ్యా పొరములు, రావణాదినలన=రా నణుండు మొదలగు దుష్టుల వలన, అవ్యా 

పాతీములు=భగ్న ములు గావింప నళ క్యంబులు. 

తా. అఆవిష్ణుదేవునియొక్క_ విలాస్మక్రియ స్వకీయ కర్మానుభనము కొజకు6 

గాదనియు, ఆతండు తిర్యశాది నిఖిల జాతులయందు. బుట్టినను(నతని వ్యాపార విస్తా 

రంబులు దుష్షు అగు రావణాదులనలన భగ్నములు గావింప న సాధ్యంబుల నియును తా, 

న. అట్టి పరమేశ రునకు బద్ధ ముక్తాది రూపంబు లనేకంబులు గలిగిన 

ముముత్వు నకు జ్ఞానసిద్దికి బరవ్యూహ విభవాది రూపంబు లే 

చింత నీయంబులు; ప్రజ్వలిత శిఖుం డగుపవనసభఖుండు నీరస నికుం 

జంబు నెట్లు దహించు నట్లు చిత్తస్థుం డగునవ్విష్ణ్టుండు యోగి 

జనంబుల సకల కిల్చిషంబులు నిరహించు గావున సకలశ కాక 

యుం డైన యప్పరమాత్తునియందు( జిత్తంబు నిల్పుట విశుద్ధ యగు 

ధారణ ౯ యనంబడు; సర్థిసంగంబునం జలాత్మకం బగుచి త్రంబునకుం 

ద్రిభావభావనాతీతుం డగునద్దేనుండు శుభా శ్రయుం డై ము_క్షికరుం 

క; నేతద్వ రతిరి క్ల క్ట లగు బ్రహ్మాది ే వతలు కర్మయోను లగుట 

నశుద్దులు గావున. జి త్తంబున కవలంబనీయులుగారు;ము టి నిరవలంబ 

ధ్యాసంబు పొందుపడదు గావున, ధారణా ధ్యాన వివయంబై శుద్ధం 

బగ్గు న్థూలరూపాంతేరం బయ్యనంతున కుం గలదు, దాని వి స్తర౦ము 

గాం. జెప్పెద నాక ర్లింపుము, ర4 



| 

టీ. అట్టిపర మేళ్యరునకు, బద్దుము కృ ఆది=మొద లెను రూపంబులు, అనేకం 

బులుగలిగినక = పెక్కులుగలిగియు౦డిననుు ముముతునకుకా= సాధకునికి, జ్లానసిద్ధికిక 

=జ్ఞా నము సిద్దించుట కొకు; పర,..లే_పర=వై కుంఠవాసు ౯డెన పరచాను బేవుండు, 

వ్యూవాసంకర్ణణ (పమ్యుమ్నా నిరుద్ధులు, విభప=రామక్ళ ష్టాద్యవతారంబుల్కు ఆదిజా 

“మొదలగు, రూపంబులె == స్వరూపము లే, చింతనీయ౦బులు = ఛ్యానవిపషయంబులు, 

చిత్త స్థ్యృండగు=మనంబున నిల్చినట్ట్రి విహ్ణుండు=విష్ణువు (ప్రజ్యలిత శిఖుండగు=మిగుల 

మండుచున్న జ్యాలలుగల్య పవనసఖుండు = అగ్ని, నీర సనికుంజంబుక్ =ఎండినపా దను, 

ఎట్టుదహి ౦చుక=ఏవిధంబుగ గాల్బునో, అట్టు=ఆవిధంబుగ్య యోగి...లు - యోగి 
య య 

జనంబుల=యోగులయొక్క_ నకల కిల్చిషంబులుజ= సమ స్పసాపములను, నిర్ణహీ ంచుక 

=కొల్బును కొవునకొ = కొనక, సక లశ శె శయుం డైన = సమ స్ట సామర్గ న్ట్ముల 

"కొాధారయమెన, అప్పరమౌా తృునియందు£ చి _తంబునిలుపుట =మనంబుంచుట, విశుద్ధ 

యగు ధారణ యనంబడు, సర్వ సంగంబునక్ =ని ఖిలవస్తుసంబంధముల చెత, చలాత్మకం 

బగుచి త్తంబునకుక = చంచలరూప మెన మనంబునకు, (తిభావ., =. డు- తిఫావ= మూ (డు 

భావములుగల, భావనా= ధ్యానమునకు, అతీతుం డగు=వెలి గానున్న ట్ర, ఆడైేవుండు, 

_శుభ సాని -మోశ మునిచ ( శుభా శయుం డై=శుభస్టాన మై, ముక్టిక రుండగు= మోతీ మునిచ్చువా (డగును, ఎతద్వ్య్య 

తీరి క్టులగు= -ఈవిష్ణునకు భిన్ను లైన, (బిహ్మాది దేవకలు= చతుర్చు ఖుండు మొదలగు నిలిం 

వులు కర్మయోనులగుటక్ = కర్మ మేకెరణంబు గా గలవారాట చత, అశుద్ధులంజ 

అయోగ్యులు(మలినులనుట), కావునకొచి త్తంబున కొవలంబనీయులు గారు= మనస్సున 

కా ళశయింప6దగిన వారలు గారు, మటీయును, నిర...బు = నిరవలంబ=ఆభారములేని, 

ఛ్యానంబు, పొందుపడదు కౌవునళ =సిద్ధింపదు గాన ధార ళకాధ్యానవిషయం బె=ధార 

ఇాధ్యానంబులకు గోచరం బె, శుద్ధంబగు=నిర్మలం బగ్యు న్ధాలరూ పౌాంతర ౦బు=నుటీ 

యొక స్టూలరూ పము) అయ్యనంతునకుక=అపర(బహా్మామునకు, కలదు=జన్నది. దాని 

విస్తరంబు గా (6 జెప్పెద నాక రింపుము, ల 

స్, శరదిందు చకచక స్మయజిత్స్రసన్నాస్యు, 

దొడ్డ కెందమ్మిక+న్లోయివాని 
GS © 

నతికమ గల్ల భా+గాభోగ ఫాలాఢ్యు, 
మక రాంకరత్న క +రి కలవాని. 

౯ 

గాంబవోద్య చ్చ్రీపి డం బివృ తళిరోధి, 

సిరి వాల్చువుచ్చ చేరురమువాని 

నతనాభియుతవళి? త్రీతయశాతో దరు; 

జానులంబిచతుర్భు+జముల వాని ( 
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కే, గరివరకరోరురు చిరజం+భురమణీయు 

సమతబొండిన పద పల్ల + వములవాని 

సామవసనుం గిరీటహాః రాంగడాది 

కలితు శంఖరథాంగాదు + లలరునాని. రిస్ట్ 

టీ. శర. . .స్యుక్-ళరదిందు = శర త్కాలచంభునియొక్క, చక చక=ణాక 
చక్యముయొక్క.., స్యయకాగ గర్వమును, జీత్ = గలిచినట్టి, (పనన్న = (పసాదముగల, 

అఆ స్యుక=ముఖముగలవానిని, దొడ్డ .. .ని౯-దొడ్డ=గొప్ప-లెన, కెందమి= ఎట్టి దామర 

అవంట్సి కన్లోయివానికొ=చే త్రయుగళముగలవానినిి అతి... .ఢ్య్యుకా-అలతిక| మ==మిగు 

ల గమనీయయమెన్స గల్ల =చెక్కి_ శ్లయొక్క_, భాగ పదేశ ముశోత, ఆభోగ=పరివూ రి 

గల, ఫాలజనొ నటి చేతు ఆఢ్యు౯ = సంపన్ను లడెనవానిన్సి మకర. . నికా-మకర= 

మొసళ్లు, అంకజచిహ్నూముగాంగల్కు రత్న = మణిఖచితములయిన, కర్ణిక లవానిక = 

పోంగులుగలవానిని కౌంబవ,.. ధిన్ _కౌంబవ=శంఖసంబంధియెన, ఉద్యత్ =విలసీ 

ల్లుదున్న్య (శ్రీ = కౌంతియొక్క., విడంబి = = పోలిక గలిగినట్టి, ౩ నృత్త = కటువైన, 

శిరోధికా = మెడగలవానిని, సీర = లచ్చి, పొల్పుసేరురమువానికొ - పొల్ను 

= ఒప్పునట్ట్ర మచ్చ = (్రీవక్సమనుముచ్చగల,  “పేరుగమువానిక్ = గొప్ప 

భోొమ్ముగలవానిని (అత్మ్మీచేవియు |శ్రీవత్సమను మన్చయును స్వామివత స్థ లమందుం 
డుట _పసిద్ధంబ్బు, నత, =, -రుక్ _నతజలో లతెన్క నా భీ= బొడ్డుతో డను, ముత కాడి 

మున్న, వలి త్రితయ =మూ ౧డుతరులుగ లిగిన, శాత= నూక్ష్మమెన, డదరు కొ= బొ జ్ఞగల 

వానిని, జాను...నికొ - జూనులంబి=మో ౯కౌళ్ల పర్యంతము _వేలుచున్న, చతుర్భుజ 
ములవానికా=నాలుగుచేతులు గలవానిని, కోరి. 'యుకా-కరివర=గ జ శేవ్థముయొక్క.. , 
కొర=తుండమునంటి, ఊరు=జతొడలవేత, రుచిర= =మనో హర మైన, జంఘు==పీక్కా ల చేత 

రమణీయుకొ=సుందరు డైన వానిని, సమ. నిక _ సమతేంబొందిన=సమమెనట్లి, పద 

పల్లసములవానిక = చిగురుటాకులవంటి పొదములు గలవానిని, హైమ. .నుక్ “హి 

మ=సు పర్ణసంబంధథియైన నననుక =వ(స్ర్ర ముగలవానిన్సి కిరీట. ..తుకా - కిరీట్క హార 
ఆంగ ద=బాహు పురి, ఆది= మొద లె నవానితో,కలి తుకొ=కాడియున్న వానిని,శ౦ఖ... 
లం_ శోంఖు= శో ౦ఖము రథాంగ=చ్మకముఅదులు= మొదలుగా (గల పంచాయుధములు, 

ఆలరువానిక్షా = ఒప్పుచున్న వానిని, 

తా. శరత్కాల దం(దునియంద లి బాకి చక్యమును ధిక్క__రించుచు 6 (బనన్నమై 
యున్న ముఖము గలట్టియు, గొప్పవెన యెజ్ఞ దామరలనింటీ నే త్రయుగ భము గ లిగినటి _ a 

౬ 
mie coi Ts లం+ 

వ ఘామనోజ్ఞు, 
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యు మిగుల సుందరమగు చెక్కిళ్లు పరిపూ ర్లిగలనొసలు వీనిచే సంపన్నాం డై నట్టి 

యు మకరాంగములు రత్నఖచితములు వెన (పోగులుసల యట్టి శంఖుకాంతి ననుకరిం 

చుచు వ్మటువగా నున్న మెడగలయట్టియు, అమీైచేతను (శ్రీవత్సమను మచ్చచేత నొప్పు 

చున్న అొమ్ముగల మిగుల లో 6తెన నాఖితోలనాడిన వళి తయముగల సూత మగు 

బొజ్జగల యట్టి ము, మాంకాళ్లవజకు (చేలెడి చతుర్భు జములుగలట్టియు, ననుంగు తుం 

డమువంటి తొడలచే నతిర మణీ యంబగు పిక్క_లచేతే సుందరుం డైనట్టియు, చిగురు టా 

కులవంటి పాదములుగ బి మైమపసనము గలట్రైయు, కిరీట హారాంగ దాది గహీతుండేన 

టియు, శంఖరథాం గాది పంచాయుధములచే నొప్పుచు నుక్తనకల లక్షణ లవఖ్నీతుండె 

యున్న జగదీళశ్వురుం తగు శీవారి దిన్యమంగ ళ విగహమును 'సాధకు౦డు పత్ష్యుమాణ 

(కమ౦బున ధ్యాన "'మొనర్చ సలయును, 

వీ ల్లీ శ్కనిమ్లు సీగతి.+ జింతింప వలయు. ద, 

న్మయుం డగు యోగి క్రమంబుతోడ 
నొక్క_యంగమె మున్ను + చిక్క లో భావించి, 

యది దృఢం బగుటయు నవలియంగ 

కము మటి చింతింప6% గా దగునట్టి య, 

భ్యాసంబువలన న య్యవయవములు 

నడచిన నున్న మానక యెద్దియేని యు, 

జేయుచున్నను మది. "బాయందేని 

తే, యతనిసామ్యంబు గని ము కుం + డగు సురాది 

భేదసంజనకాజ్ఞాన + మేద విదప 

నలము కల్యాణగుణముల + హరికిం దనకు 

లేని భేద మెవ్వాండు క +రల్సీంపలగ లండు, 86 

టీ. ; శీవిషుకా=(శీహారిని ఈగతికొ=వత్నుమాణ | పకారంబుగ, చింతింప 
రసా CU 0 ఛీ _ ) 

వలయు =ధ్యానము సేయవలయును , తన్మయుండగు= ఆవిష్షున్యరూప మయ్యెడి, యో 

న=యోగవంతు(డుు |కమంబుతోడకా, మున్ను=తొలుత్క ఒక్క యంగ మె=ఒకయ 

వయవము నే చిక్క_౯=గుటుతుచిక్కు_నట్టుగ, లోక = లోపల, భావించి=చింతించి, 

అదిదృ థధంబగుటయుక = ఆయంగ ము దృ ఢముగ మనంబులో నిలిచినపిమ్మట్క అవలి 

య౦గకము-ఆ వలి= అవలనున్న , అంగకము, మటీ=మటీయును,చి౦తింప ౮గా (ద గుకా= 

భ్యానము సేయనలయు, అట్లియభ్యా సంబువలనక = అటువంటివాడుక చేతే, అయ్య వ 

యపములు=టియంగముల న్కు నడచబినక= గమన మొన రించినన్సు ఉన్న క=సీతుండెనన్సు 

రా 
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మానకజనదలకి, ఎద్ది యేనియుంజేయుచున్న ను= ఏపని స్మేయుచుండినను, మదికొ=బుద్షిని, 
థి 

పాయ ౯దేని=తొల గకుండం జేసె నేని, అట్లా చరించిన సాధకండు, అతని సామ్యంబు- 
అతని= అప్ప రమా త్రునియొ క 1... సాన్యుంబు= సారూప్యము, కని=కాంచి, ము క్రుండగున్ 

'= మోత మందును, సు రాది, ..ము - సురాది=సురలు మొదలగు, భేద=భీదమును, సంజ 

నక = స్రట్రించుచున్న , ఆజ్ఞానము=అవిద్య, ఏదన్=నిన ర్థింపయగా పీదపన్ =పిమట, 
6 Sa పాని జాడీ 

అల...ములన్ - అలము=(సాప్తమగునట్టి, కల్యాణగుణములన్ =సౌశీ ల్వాది శుభగుణ 

ముల చేత, హారికిన్ =విష్ణూనకు, తేనకున్ =యోగికిని, లేని భేదము= ఎన్న (టికిలేకండు భేద 
మును ఎవ్యా(డు= ఎటివాయడుు కల్సి ంప(గల(డు=నిరాణము నేయ సమర్షండౌను. 

లు ర, యె 

తా. _శియగపతియొక్క_ సారూప్యం బపేక్షీంచువార లీ పకౌరము ధ్యానము 
సేయవలయు, ెట్లనిన మున్నొక్క_ యవయవమును మనంబున కంటునట్లుగా మిగుల 
భోవన యొనర్చి యది దృఢముగ గుర్తు దగిలినపీనుట మజటీ యొక యంగమును భావిం 
చుచు ని త్తెల౦గున నవయవంబుల చెల్ల ధ్యానించి తానూరకున్నను లేక గమనాది వ్యా 

పొరంబులు నడసి యున్నను మజీయు సెట్టి యవస్థ నొందియున్నను ధ్యానము మా 

నక యుండిన నాయం౦గంబులు మనంబు విడిచి కదల కుండున ట్ట భ్యాసపాటవ మొన 

"ర్చ "నేని యట్టిసాధకుండు శ్రీహరి సారూప్యము న్ నొంది ము క్టుండగుననియు, 'చేవతలు 

ముదలగు ఛేదమును గల్పించుచున్న యజ్ఞానము నిన ర్థించిన పిదప గల్యాణ గుణ 

సమన్వితుం డె యావిస్లునకుం దనకును లేని ఖేదం జిన ౯జేనియుం గల్బీంపంజూలండు, 

క్, నరవర యిటు బంధచ్యుతి 

కొొట రగు నంగాష్టకాఖ్య + గురుయోగము వి 

_స్తరముగ. జెప్పితి నింక౯ 

గరణీయం బెద్ది నాకు + గల్పింపు మనకా. 87 

టీ. నరవర=రాజా! ఇటు=ఈ[పకౌరము, బంధచ్యుతి కొటికగు= సం సౌర బం 

గురు=అతిశయంబగు యోగము=సమాధిని, విస్తరముగకాజనిఫులమగునట్లు చెప్పి 

తిక ఆాపచించితని, ఇంకక =ఇ(కోన్సు నాకుక, కరణీయ౦బు= వేయం దగినది, ఎద్ది జ 

తా. ఓయి రాజా! ఈపకారముగా సంసార రూప బంధ పరోచనంబున కే 

యం శాష్టకా ఖ్యం బగు నుత్తమ రోరూగంబు సెప్పితి వంక నేం జేయం దగినది యెద్ది 

హో తెలుఫు మనంగా నాఖాండిక్యండు ముందు వచించుచున్నా6ంవినుట. 
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తే, నృప కృ ఆార్థుండ నెతీ నా + కింతకంెటు 

నర్భ నీయంబు మజీ యెద్ది + యనుచు నతని 

కరం గావించి వల దన్న + నతం డొసంగు 

తనదు తొంటిరాజ్యంబునం + దనయు నిలిపి, 88 

టీ. నృప=శేశిధ్యజుండా! కృతాధ్ధండాకికా = ధన్యుండ నైతిని నాకుజ, 

ఇంతకం కుక =ఈయోగముకంటొకు, అర్థనీయంబు=కోర 6దగినద్కి నుటీయెద్ది=మటి 

యొకటియీద్కి అనుచుక్కా అకతనికి=కేశిధ్యజునకు, ఆర్బంగావించి=పూజయొనర్శ్ని వల 

దన్న ను=వలవదన్న ను, ఆకండు =అఆ కేశిధ్యజుండు, ఒస ౮౫ =ఇచ్చినట్టి, తనను. . .నకొం 

తనదు=తనయొక్క్మ__) తొంటిరాజ్యంబునక్ =పూర్వ పు నాజ్యమునందు, తనయుకా= 

ఫు త్త్రకుని, ఊనిచి. 

తొ. ఓయి కేశిధ్యజుండా! ధన్యుండ నైతి నీ యోగంబుకంటు వేండందగనినదవి 

యెద్దియును లేదనుచు నా కేశిధ్యజునకు౦ బూజం "గావించి వలపదన్నను గేశిధ్యజుం 

డిచ్చిన తేన పూర్వపు రాజ్యమునందు. దన పు త్త్రకుని నియమించి. 

వ, పురోహిత ప్రధానుల నప్రాప్థయావనుం డగు నతని మెలవీ కొం 

డని నియోగించి వారల దానసమ్మానాదులం బోవు మని కుమా 

రునకు నప్పగించి గోవిందచరణారవింద విన్య స్తమానసుండై ఖాం 
డిక్యుం డుభయ కర ంబులు డులీపీ యవ(నంబ తపోవనంబుగా? 

గొంత కాలంబు శే శిధ్వజోపదిపష్టభక్షియోగానుసంధానంబున మధు 
మథన సాధర్మ్యంబు నొంటెం గేశిధ్వజుండును దత్పుత్తుని దత్చి 
భఛానులం దదీయ రాజ్య పరిపాలన కనిచి మగుడి మిథిలావురంబు 
ప్రవేశించి యోగా శ్రయుండై భోగంబులం బుణ్యంబులు తదితరం 

బుల దురితంబులు ప్రతేణంబులుగా మేణీతలం "బేలుచుం డెం 

గావున ముముక్రున కంపా శ్రయణీయుం డధోశుజుండు పాండ్య. 

తీశా, నీ వతని భజియింపు మిదియె భ క్షి యూగంబు దీనియందు 

నొక్కు రొఆంతగల దంతరాయంబు నొందిన. బునర్భువంబుం బొం 

దించి మజీ ము క్రిం చేర్చు నట్టగుట నింతకంకు సులభోపాయం 

'బాయోధనంబున నయ్యధోేకుజుండు గాండివి కుపచేళించిన శర 

కాగత్ర ధర్శంబ నిరపాయధర్శం బని పరిణతాంతళకరణుం డగు 

నతనికి మూలమంత్ర, పూర్వకంబుగా ద్వయము ప్రసాదించి భాగ 

వత ప్రథానుం గావించిన, 89 
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టీ, ఖాండిక్యుండు, పురోహితులను (పథానులను, అ పాప యావనుండగ 

ఆవయసురానివా౭డైయున్న, అతేనికొ=ఆకుమారున్సి మెలపికొండని=తీర్సి కొండని, 
నియోగించి=ఆజ్ఞాపించి, వారలకొ=అమంగిపురోహితులను, చాన, ..లకొ-దాన = 

ఈశనులు, సమ్మానఆబహుమానములు ఆమలక్ =మొవలగవాని చేత్క[పోవ్రమని=రతీం 

ఫుమన్సి కుమారున కొప్పగించి=పు త్త్రంకుని నశపటిచి, గోవింద... డె-గోవిందజ( శీహా 

రియొక్క, చర ణారవింద = పాద పద్మములయందు, విన్య స్త= ఉఆ౦-చంబడ్న, మాన 

సుంజి=మనంబుగల వాడై, ఖాండిక్యుండు, ఊఉ భధయకర్మంబులుడులి పి= పుణ్య పాప 

ములడుల్ల (గ గొట్టి, అవ్వనంబ= తానున్న యరణ్య ౦ చె తపోవనం౦బు గాక =తేపమెొంన 
రించునట్టి యాళమము గా కొంత కాలంబు=కొన్ని నాళ్ళు శీశి...నకా - కేశిధ్వబోప 
దిస్ట = కేశిధ్వజుని చేత నుప బేశింపంబడిన్క భ క్తియో గాను సంభానమ్తునకొ=భ_క్రియోగ 
ము నాచరించుటచేత్క మధు,..నకా - మధుమథన = (శీమన్నా రాయణునియొక్కా, 

సాధర్మ్య్యంబుక = సమానధర్మమును ఒం బెక =పా ౦ చెను, కేశిన్యజాండును, తత్పుత్తుంని 
=అఖాండిక్యుని కుమారుని తత్స ధానులకొ=అతని మతులను, తదీయ రాజ్య 

పరి పొలనక నిచి= ఖా ఎడిక్యుని రా జ్య ముంతే యు నేలుటకు ంబ౨ప్కి మగుడి=మర లి, మిథిలా 

పుర౦బు (సవేశించిజతాను మిథిలా పట్టణము సొచ్చి, యో గాక్రయుండే,భోగంబులకా 

=సుఖారుభవనములచేత, ఫుణ్యంబులు = పుణ్యక ర్మంబులు, తేదికరంబుల జొాజవానికం కు 

వేమైన దునఖానుభవముల చేత, దురితంబులు= పా పములు, |పహీణంబులుగాకొ=ానశించు 
నటుల, “పారబ్ధకర్మ ణాంభో గా దేవత యి యనునట్టి న్యాయా నలంబియె, మణీ 

తలం బేబచుండెక్కా కౌవున=అటుగాన, ముముతునకుకాా ఉపా శాయణీయుండు= 

ఆళయింప 6దగినవాండు, అయ్య థో త్ష జుండు=అవిస్షుంజె, పాండ్యతీ తీశా ఓయి 

రాజూ నీవు అతనికా=అఆవిమ్హుని భజింప్రుము=భజన సేయుము ఇది భ క్రియోగంబు, 

దీనియంమనొ క్క _కొజ (తీగలను, అంత రాయంబు =వనిన్ను ము, ఒ౧దినక్ =పొందినక్షా, 

పునర్భనంబుంబొందించి=ఫునర్జన్య మె త్తించి, మజీ=పిదప్క ముక్తిం జేర్చుక పరమపద 
మునందుంజేర్చును, అట్టణటకొ=అలా గగుట చేతృఇంతకం మె సుల భో పాయంబు అయో 

ధనమునక్ =త్ ల్లి భార తయుద్ధమ 9దు, అయ్యధో తజుండు= అ శీక్ళష్తుండు, గాండి 

వికికా=అర్థునక్కు ఉపదేశించిన శరణాగతేధర ౧బ=|గీభగనద్దీతా చరమళ్లోకో క్ర 

ధర్మం 'బ్కే నిర పాయఫర్థంబు=అ పా యర హీతేమెన ధర ము, అని=ఇట్లని పరిణతాంతన 
కరణు డగు = పరిసక్యమనస్కు_0 డైన, ఆత నికీ = ఆ పాండ్య రాజానక్రు, మాలమం(త 

పూర్వ కంబు గాజ=శీమదప్రావరీ మంత సహితంబు గా, ద్య య౦బు=వాక్య ద్వయం 

బును, (ప్రసౌదింది = అన్య్ముగహించిి భొగవత్యపథానుక = భాగవతో త్తమునింగా, 
శావించినకొ=చేయ (గా, 
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మ. వకుళాలంకృత యోగిహృన్ని లయ భా+స్వత్పాండు భాస్వన్మ యాం 
బక నాభీజలజాత సూత విధి సం+ప్రాప్తస్మరారిష్ట ము 

— 0 6 

స్రీ కళలో రార్చణ కర్కరీ ఫలిత కె+శిక్టూర రకోంగకా 

కకవాకుధ(జ దీరి. కాప వతపః+ | ం 9 లి ధ్వ రి ప్ప వతేప శృడోత్సవాద్యుత్సు కా గ్ర 

టీ, వకళౌ,..య _ వకుళ =పాగడ ఫ్రువ్వుల చెతను, అలంకృత = అల౦ంకరింపయి 

డిన, యోగి ఉనమ్మాళ్య్యారనుయోగియొ క్క. , హృత్ ఆవృాదయము, నిలయ=గ్భ వా 

ము గాంగలవా.డా! భాన్య...క_ భాస్వత్ =నూర్యునియొక్క, పాండు= తెల్లనెన, 

భాన్యత్ == కౌంతిగల చం చునియొక్క, మయ=స్వ రూ ప మెన్క అంబక= న్మేత్రద్య్వయ 

ముగలవా.6డా! ని. “స్యాదంబకమి హౌ దృ శి’ యని నిఘంటువు, నాభీ. . ష్ట్ర - నాభీజల 

జాత = బొడ్డుతామరయంన్కుు సూళే= పుట్టిన, విధి= చతుర్ముఖుని చేతను సంపా ప్ట= 

ఫొంద6బడిన, స్మర=మన్మభునికి, అరిష్ట=ళ్ళ్నతుండైన శివుండుగలవాండా ! (విష్ణువు 

వలన (బహయు నతేనివలన రుుడును బుటైరనుట) ముష్నీ,..కౌ.. ముషీ౬పిడికిలి 
ఆశీ ల ౬ లు రు 

యొక్క) కరో ర=నిష్టురమైన్స అర్బణ=ఈవికి (అనంగా ముష్టిఘాతేమున కనుట్స), 

కర్మ_రీఫలిత=దోసపండు గా6 జేయంబడిన ని. “ఊర్వారుఃకర్క_రీ స్ర్రీయా” మని నిఘుం 

టువు. కేశి=కేశియనునట్టి, (కరరతః=క ర్మ. శుండగురక్క_ సునియొ క్క_, అంగ కౌ= 

దేవాముగలచా(డ్యాక్ళ క వాకుధ్య జ=కోడి రొ క్కెమందు గల కుమూర స్వామి యొక్క, 

దీరి కొఎసరసుఇనందు, పవప=ఈ6దమలాటగల, తపి కీడాజ[గీప్టకాలమందలి శేలి రి నందు ప్ల ) రేపన్న! 
యొక్క, ఉత్ఫవ=మహోత్సనము, ఆది = మొద లగువానియంనుు ఉఆత్సుక=ఆస కుండే 

నబాయడా, 

తా, భాగవత (పథానుండగు నమ్మాళ్వారు హృ దయమందుం (గుమ్మురుచున్న 

ట్రియు సూర్యచం దులు "నేత్రములు గా (ల యట్టి ము తనవలన6 బుట్టినట్టే చశుర్ముఖుని 

యందుం బుటిన ర్యుదుండుగల యట్టి యు గోర మగు ముష్టి ఘాతము చేత దోసపం 
(స) 

డుంబ లె. బగల్పంబడిన కేశిదనుజుండు గలట్టియా. (గీష్ము ర్హువందు స్వామిఫుష్కరి 

ణిలో నీయలాడుట యను నుత్సేవమ౦ చుత్చుకుండ వెనవాండా! యని తాత్సర్యము. 

క. ఊరీకృత పాండవరథ, సారథ్యసయూధథ్యగోప శాబకసవా శే 
అడు వష ॥ 9 

లీరత భ_క్షపహ్హో, దారచితస్తో త్ర పులకి+ తాంచితగా శ్రా 1 

ట్. ఊ. ..థ్య _ ఊరీకృత = అంగీకరింప (బడిన, పాండవ=అర్జునునియొక్క_, 
రథ=అర దముయొక్క_, సారథ్య= నూతత్వేముగలవా డా ! సయూధథ్య .. .రతీ-సయూ 

ధ్య='చెలికాండ బన, గోపళా బక =గొల్లపిన్న వాం డతోడను, నిం (“పృథుక శ్యాబక ళ్ళి 

శుక అని నిఘంటువు. సవహాశేలీ = కూడం [గీడించుటయంమ, రత=అఆన క్రిగలవాలడా! 

భ క్త... త - భ క్ష=అనుర క్తుటడైన, (పన్లోద =(పహ్హాదుని చేత, ఆర చికజవి చే పముగా? 
అణాల rn ర mM య 

26 
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జేయంబడిన, సో త=స్తుతిచేత్స ప్రల కిత=సంజాత పులక మెన్స అంచిక=ఒప్పుచున్న, 

గాతౌ=దేవా ముగఅవపాయణాూ, 

తౌ. అడ్డునుని రథమునకు సారథియైనట్టియు నయ స్యులగు గొల్లలతోడి | క్రీడల 
యం దాస క్టిగలయట్టియు భాగనతుం డగు (పహ్ల్హారుని వేశం జేయంబడిన స్తో తముచేత 
చెన రోమాంచముదే నొప్పుచున్న దేహముగలవాండా యని తాత్చర్యము,. 

సృగ్విణి. ఆస్థి తాహీం ద్రళ+య్యాదవీయ స్తర 

ప్రష్టకాంఘీ) శ్రీత*వ్రా వాతచేతోఘదా 

కస్టల్యప ప్రన్పృక తాం లియక్వే శమూ 

ధ్భస్టరీనృ శ్రమ _త్తల్దిహల్లీ సకా. 92 

తీ, ఆస్టితా. - య్యా - ఆస్థిక=ళ యనింపంబడిన, అహీం[ద = శేమ(డాడు, 
కయ్యా= పొన్చుగ లవాండా! దవీ.. ఘం) = దవీయ _స్తర కామిగుల పొడువుగ్యపస్థిత=నడ 

చిన, అంఘీ9 = = పాదములు గలవాడా! (శిత్యవాతీ=భ క్త కృసమూసహముయొక్కా_, చేతే$= 

మనం౦ంబులంద లి, అను=పొపములను, దా=ాఖుండించు వా౭డా ! (దో==ఆనఖండెనీ అని 

ధాతువు), కస్థల...కౌ _ - కస్థలజయా దక ప్రదేశములు, (పన్పృళత్ =స్ప శించుచున్న 
టై యన6గా నుదకమందున్న , కౌలియ=కౌళియుయడను సర ముయొక్కాా, త్వం _విష ఎ 
యు క్షమైను మూర్గస్థ లీ= .శిరక్యపబేళమంటు, నృ త్తమ తలి -= =స్ఫ త్ర శేస్థమెన,వాల్లీసకా 

— అనే 0౧ 

జవాల్షీన కమవును తాండవము గలవాడా. 

తా, శేస శాయి యొ నట్టియు వామనావతారమందు6 గడుదూరముగా నుంచ. 
బడిన యంమి) యు? ముగరయట్టియు నా(గితే జనపుంజ చి ర్తన్గితేంబులగు పొపంబుల( 
బో గొట్టునట్టియు 6 గా ళలియుండనురక్క_సుని శిరంబున న శ్తమొనర్చినట్టి యో (కీవారీ 
యని గ్రంథకర్త మయొనర్చినథ్యానము. 

మ, ఇది పాతఏప్ర, ప హ లెళ్వరప్ర పృ భృతి బం*హిష్టోత్కలానీక గు 
ప్త దివిస్ప్టృక్పటుయంతీఫొండప 13 ప్యా+ దా? హో వి కద్రూజదీ 

ప్యదుదారోద్యనుకృన్ణ రాయనృప సం+జ్ఞాస్మత్కృ తాము శ్ర కోమా 
ల్యద నాళ్వాసము హృద్యపద్యము కృతీ యంబై మహిం బొల్పగు౯, 

టీ, ఇది, పా(త...దకా _ ప్మాత్యపహ రర (పభృతి=పాత్ర _పవా శేళ్వ 

రులు మొదలై న, బంహిస్ట్ర=మిక్కి_లి యధికు లెయుండెడి ఉత్క_లజజఒ డెరాజులయొ 
క్, అనీక=గ మావాము చేక, గుప్త ప్పజారక్మీంపంబడిన, దినిస్ప కృటుయం(శకొండ 
పలివ్భాత్ =అకాౌళము నొరయుచుం డెడు సమర్థమైన యం (తములు గలిగియుం డెడి 
కొండపల్లి దుర్గము ను పహారించుచును ండెడి, చాహాడేభుజనుందలి, అసిజఖడ్గమనియెడు , 



తృతీయాశ్వాసము, 208 

కద్రూజసర్పముయొక్క_, దీష్యత్ =|పకౌళించుచునుండెడి, ఊదారోద్యమ = మ 
అర + jo a) హొ దో|ోగముగలిగిన, కృషం యన్ఫప సంజ్ఞా సత్మృత=కృష్ణం యలనియెొడిపేరుగ లి 

గిన నాచేతం జేయంబడిను అము కృమాల్యదక ఆము కృమాల్యద యనియిడు [ప్రబంధ 
బాలీ 1 అణాల 

జ త న అడు జల నో — మున౦దు, వృాద్యపద్యము=మనో హర పద్యములు గల, అళ్వాసము, తృతీయం-బై = 

మూ (డవనదియై, మహిన్ =భూమియం౦దు ఫాల్చగున్ =ఒప్పులాతే. 

గద్యము. ఇది |శ్రీదషీ కామూ ర్తి మంతో పాఃసనా సమాసాదితాఖండ సాహితీ 

ధురీణుండు నా[లేయగోత పవ్నితుండును వావిళ్లవంళ పయోరాళి రాకౌసుధా 
ని న - కరుండు నగు రామస్యామిశా స్త్రీ చేత నేక ఫూర్వవ్యా ఖ్యా నా ఖ_సాయంబుల 6 

బర్యాలో చించి రచియింపంబడిన రుచిసమాఖ్యానం బగు నాము క్తమాల్యదాః వ్యాఖ్యా 

నంబునందు6 దృతీయాశ్వాసము. 



ర శ్రీమందిరభుజమ ధమ 
గోమండలక శ్రి వేెణుగుంభోన దృప్య 

ద్య్భామాహృతసురజనయి 

ప్రీమణితాటంక వృృషగి రిస ఖగాంనా. | 

టీ, (గ్ర... మ గ్రీ=లత్వీ దేవికి, మందిరా నివా సస్థాననుగు, భుజమధ్యమ = సక్షః 

TV 

చున్న, వేణు జపీల్ల గ(గోవియొక్క_, గుం భన=పూరించుటగలవాలడా ! దృస్య. =. క- 

దృ ప్యత్ భౌమ-ద్భ స్యత్ =గర్వితు యగు, భామడాభూసుతుండగు నరకాసురునినలన, 

అహృత=అపవారింప బడిన, సురజనయి( తీ = చేసతామాతయగు నదితయొక్కా మణి 

స్టలముగలవా (డా! గోమం. . .న-_గోమండల= భేనునమాహ మును, కర్షి == అకోరి ౦ంచు 
యె య 

తాటంక=రత్నమయక ర్లభూషణములుగలవా డా! నృప గిరిస్ట= వేంక టా-చల నివాసా! 
] 

ఖు గాంకౌె=గరుడశేత నా. 

తా. నరకాౌసనురుం డది సక ర్హతాట౦కములు తీనప రా కమమువలన ( 'దెచ్చియుం 

డేను వానిని శీకృమ్ణుండు మరల6 దీసీకొనె నని శీభాగ ఏత ప సిద్ధము, త్ర 
'వేంకటరమణస్వామికి విశేసణములు. 

వ. అవధరింపు మాసముయంబున. 

క్కి_నవి 

2 

టీ. ఇది (గంథకర్త స్యానికి విన్నవించెడు మాట. ఆనమయంబునకొ = 
విష్ణుచిత్తుండు పరత త్త్వనిరూపణము 6 జేసీన సమయమందు. 

వు, బలీమిం ద్రెంపలోం బోలం బభాయవడుచుంః బర్యాయభంగంబు న౯ 

గలనూలెల్లను నంచు మోవం దెగి రాగా గొంత సేపుండి తాం 

బెలుచ న్లంటు పుటుక్క_నం దునిసి వే పృథ్వం బడె నలె మి 

న్నుల మోసే న్చురదున్హుభు ట్లురి సె వై న్ఫోనై విరుల్చోర నక. 



చతుర్ల్హాశ్వాస ము, ల్లెిర్ 
ఢి 

టీ, బలిమికా = బలాత్మా_రముచేత, (తెంప (బో లెన్ = (తెంచివేయుట 

చేత నన్నట్లు, పొయవడుచుకొ==విచ్చి పోవుచు పర్యాయ భంగంబునకా _ పర్యాయ= 

(క్రమము గాా భంగంబునకొ = తేగుటచేత్స కలనూ లెల్లను = ఆసూ తోమంమః గలిగి 

యున్న నూలంతయును, అంచు'మో వక = చివరదనుక్క తెగిరాయగాకా= తేగివచ్చు 

అమ చ్చటనుండి, తౌకొకజా లెయనుట్క 

గునట్టుగా భిన్న మె, వే=త్వరితముగా, జా లె=జవరహాలసంచ్చి పృథ్విక = భూమి 

యందు, పజెక. అంత, మిన్నులకా = అనెళమంద్కు సురదుందుభుల్ = దేవతా 

'భేరులు (మో సెక =ధ్వనిచేసెను, విరుల్ = పుష్పములు పెన్సో.నె = సెద్దవర్ణ మె, 

బోరనకా = బోరనిధ్వని గలుగునట్లు , కురిసెక జవర్షి ౦చెను. 

చుండగా, కొంత సేపుండి=కొంతకె 

తా. విషుచితుండు పరత త్తనిరూ పణము సేయంగా నంతకుమున్ను విద్యా 
ర్ం —0 ar.) 

శుల్మ-ముగా (వేలంగట్టించి యున్న వరహాల సంచికి6 జుట్టియున్న సూ[తమందలి 

నూలంతయును దనకు దానే తెగి యంచునకు వెడలంగా ముడుపు పుటుక్క_నుధ్వని 

సేయుచు సూ తమునుండి తునిసీ జూలె క్రింద6 బడెననియును, ఆపరతత్త్స్వ నిర్భయ 

మునకు 'ేవతలు సంతోషించి దుందుభులు (మోయించి ఫుష్పవర్ష ములు గురియించి 

రనియు భావము. 

శా,ఆవేళ నృతి పారితోషికము లీ + నందంద పంప౯ భ్రమ 

త్సేవివ్రాతముచే ద్రు ద్రుత స్టలిత యె + దీప్యన్మణిన్వర్ల భూ 

పోవానచ్చటజానుదఘ్ను యగుచు 4 నృంసచ్చతుశ్నా లికా 

ర వే శ్మాంతరపద్ధతి న్నెరసె నోంశ్రాచిత తృమాల్యం ఎనక. 4 

టీ, అవేళకా=ఆసమయమందు, పతిం హంద్యరాజు, పారితోషి క ములు 

సంతోపవు బహుమతులను, ఈక్రా=ఇచ్చుటకె , అందం౦ంద = అ చ్చృటచ్చటనే, పం 

పక =సేవకులనుబంపలా, భ్రమ. . చేన్ -భ్రమత్ =తోొటుపడుచున్న సేవి=సేవకుల 

యొక్క, (వాతముచేకా=సమూహముచేత, దుకస్థలితయై = త్వరతము 7 జూటీన 

జై, దీష్యన్మణిస్వర్ష్లభూహివాసచ్చట (ఇది క ర్హృపదము), దీహ్యత్ =పశౌశించు 

చున్న, మణి = రత్నములు శెక్కి_న, స్వర్షభూ పౌ=బం గారు సామ్ములయొక్కా_యు, 

వాసః = స్యన్ర్ర ములయొక్క_యు, ఛట=నమూహము, నంన 

సంబంధినియగు, చతుళ్ళాలికౌ=ానాలుగు శొలలుగల మండ 

mre 
me] 

+. .తికొ_నంనత్ =నభా 

పము యొక,_య్ముశె వే పము యొక్మ_య్సురై శ 

7 బా bE హ్ —_ pt అ కన్నా 
=. బొక్క. నపుటింటియొ క్క_యు, ఆంతర = నున్య్యపచగమంద లి, పద్ధతిక = మార 

౧ 

నముంద్వు జానుదఫఘ్నుయగుచుక = మోంకెలిలో (త్రై గో తాం. .బనక్ - గో తాజ 

భూమియొక్క, చి తే=='నా నానర్లముగ అ, మాల్యలబనన్ = మొలికెలంకారమో యను 

నట్టు, 'ఫరసెన్ = వ్యాపించెను. 
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తౌ, పాండ్య రా జూసనమయమంమ నంతోషించి విస్లుచి త్తు (డు మొదలగు 

వారికి బహునుతులా'ససంగుటకై “పెడెని సేవకులను బొక్క నములకు( బంపలూ 

వా రాయు గాణమునుండి రత్న ములు చెక్కి_న కనకభూసణములను వస్త్రముల నవ్వా 

రిగా౬ 'దెచ్చునప్పుడు త్వర పొటుచేత వారిచేతులలో నుండి జూటీపడిన యవి రాజు 

మొదలగువారు గరారుచున్న సభామంటపము మొదలుకొని బొక్కొ_.సముసటికు మార్గ 

మధ్యమందు మో (కాలియెత్తున నిండియుండె నని భానము. దీనిచే జూటిపడిన రత్నా 

భరణాదుటే యంతీమికు్మ_టము గా నుండ 6గా బహుమతులిచ్చిన ౦ త్నాదులకు లెక్క 

J చార జో చ్ కం యే లేదనుట. ఆలం. అ ఉళయో క్ష ర్రీథ్లి పత్తు త్ప్రవలు. 

తజ, జురు ఆ, వేద వేద్యమైన 4 విష్షుత త్తం బిట్టు 

వాదు గెలిచి తెలిపి + వసువుతీశు 

భక్ నోలలార్సి ¢ భగవత్స్ర పన్ను లాం 

చేసి లోకహితము + సేయుటయును. స్ట 

టీ. ఇంను విష్టుచిత్తుడను. క ర్హపద మభ్యాహార్య ము. వేద వేద్య మైన.= వేద 

ముల చేం చెలియ(దశగిన, విమ్ణుత త్త్వంబు= నారాయణ తే శ్ర మన్కు ఇట్లు, వాదుగెలిచి 
లం చి . వాడి oy 

=వాదమున గలిచి, తేలిపి=బోఢించి, నసుమతిశుకా = పాండ్య రాజును భక్తికా= 

భ_క్టరనమ౦ందు, ఓలలార్చిజ తేల (జేసీ, భగవత్సే9 పన్ను 6గాజా-భిగ వత్ = ఏమన్నా 

రాయ ణునియందు, (పపన్ను 6గాలొ=(ప్రప శ్రీ తిగలవానింగా 'చెనిజదనరించి, లోక హీ 

తము, లోక =లోకములకు, హితము=ఊప కెరమును, చేయుటదమును = సేయంగా'నే. 

వా, అద్ధావాగ్వబుధ మ్మహోవచనక+వ్యాహార మూాహోవచ 

సిద్ద మ్మా కృత తాం గతః కలి రితి + శ్రీసూ శ్రవద్యాధర 

మ్మిక్జాద్ధత్య మగా ల్ల యంహిొ కుధియా | 4  మిళ్థం వద త్క్న్నర 

మృద్దోరాగ్గ ణి గెల్పుటుత్సే వమునం + దయ్యె న్నభమ్మంతయు౯. 6 

కీ, నభమ్మంతేయుకొ=ఆకౌళ మెల్లను, అద్దీ. ..దుకా" - అస్టిర్యాగణి=ధీ దాగే 

నరుయడగు నావిప్లుచిత్తునియొక ్మ_3 7 గలు టుక్సివమేనం దుజా వు _ విజయోత్సనమునందు, 

= నత్య్యారక మె అద్ధావాస్విబుధమ్ము - అద్ధా య థార్థమ సెడం, (అధ్ధా యన్నది స లిఫ్ట్ మైన 

యవ్యయమూు. స) వాక్ =మాటలుగల, విబుధము్మ=( దేనతేలు) గలదియు, అహోవ.చనక 

వ్యాహారము _ - అహో అ స్ఫుతేమిన్స, సవ న=ప టంకులుగల, కవ్యాహాగము జు సత దేని 

తేలుగలదియు, “హమ్యక వే చవపి (కే యని యనుగమః ఆహానిదస్సిద్ధముు - = అహో. 

చ్చి తమచెడు నచకః=పలుకులుగల, ఇస్ధమ్మువిర్టలగ లదియం, ఆఃకృ త తాంగ తః వ్ర ల్సి 

రితి (సూ కొని ద్యాధరి ము - కలిఃజుక లియు గి ము, కలలతో ౨ క యుగ మాటను, 

గతే8=పొం౦ డెను, ఆః = ఆల్బేర్యము, ఇతి = జట్టును, hve క - కసవారుు_టుగ అ 
లనీ శ్ర ఫీ 

గ్ 

1 

| 
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విద్యాగర ము జ విద్యాధరులు గలదియు, ఇద్టెద్ధత్యమ గాల్ల యంహి కుధియామిర్గంవద 

తి_న్మ రము) _ కధియామ్ =కుకితబుదులు గలవాండయొకో).., ఇజొదకతల్గమ్_. ఇద== 

నందున్న. బెదరక so నాకము, Cra బాం నృద్ధి బొంది న్ను ద్ద ్రము= భె” ర్యములయమ్ =నాళ మును, అ గాద్ధి=పాం చను 

గదా, ఇశ్భంవదత్ =ఇట్లు చెప్పుచున్న, కిన్నరమ్సు = కిన్న రులుగలడి ము అయ్యెక్రా= 

ఆయెను, అద్దా వాగ్విబుధమ్మనునది మొదలుగా నెదు కేనలసంస్కృృతములనలె6 గనం 

బడు వాక్యములనడుమ నున్న యద్రాదిపద ములు వానికి వేలు వేజు6 బరమందున్న వా 

గాదినం స్కృతీళ బ్దములతో డ నన్య్వయించుచుండ విబుభాదిశబ్లములు సమాసాంతగత 

ములె తతృమంబులగుచు నుండుటనలన నపదాన్యన్యయ సు ప్రిజ్ త్వాతుమునా మను 

సూ తంబునకు విరుద్దము గాకుండుటంజేనీ సుసంగంబు లయ్యెను. 
యాః 

తా, అవిమ్షుచిత్తుండు వాదమున జయించినప్పు జా కౌళమందు. జేరియున్న చేవ 

తలు సత్యమనియును, పిత్స దేపత అసో యనియును, సిద్దు లాహాయనియున్సు విద్యా 

ధరులు కలియుగము కృ తయుంగ మాయె నిది యెంక వింత యనియున్సు కిన్నరులు 

దుర్జనులబింక మడంగెననియున్సు మెచ్చి సంతసిల్లి పలుకుచుండిరని భావము. 

సీ, సెలవులు నాశుచు + వెలియరుంగులు సూడ, 

కరిగి పాదూూవాహు + నరయువారు 

తము మో్రల నుండునం+దలము గానక దాటి, 

చేరెలుంగున బె స్తం+ జీరువారు 

నగరు వెల్వడుదాశ6 + దెగి పోయి మతి నిల్సి, 

తోడివిద్వాంసులం 4 గూడువారు 

నెదురై న తమవాని 4 గృహకృత్య మడిగి వాం 

డనునవి తప్ప నూశకానెడివారు 

తే. వాద మేమాయె నన్న భూ+వరునిపక్షు 

పాత మాదాసరికి? గల్లీ 1 బ్రతీకె ననెడు 

వారు నా అం డిటు విమర్శ+ దూరమైన 

వాకిట వసించు నెవ్వ. డ+న్వారు నగుచు. 7 

టీ. ముందు నచ్చెడు పద్యములో నుండు విద్వాంసులను కర్తృపద మధ్యా 

హార్యము. ఇదివజలోే వాదముసేయుచున్న యితేర విద్వాంసులు, సెలవులు=జోర్థ్యా 

ధరోసష్థసంధికోణములన్ఫు నాయక చుక విన్న ౧దనమున నాశికొొనుచుు వెలియరుంగులు 

=నగరు వాకిట నున్న గిన్నెలను, చూడక = వీక్షీంపకయ అరిగి = ఆవల(బోయి, 

పాదూవాహుక = పొ గుకలు చెచ్చువానిని, ఆర యువారుక్రాజ వెద కెడువారును, వాకిటి 
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తిన్నెలమి6దనున్న తవు పాదుకలు సచ్చెడు సేవకులను గానక ఆవల నరిగి వెదకు 

చుండి రనుట. తేమ మాల కొర మయెనుటనే ఉండునందలముకా = ఊన్న యందోశి 

క్క కొనక =చూడక్క దాంటి=అతి కమించి, సేరెలుంగునక్ = ెద్దకంగనాదము 

చేత, జె స్తకా=బోయిని, -చీరువారుకొ = పీలిచెడువారును, నగరు వెల్వడు డా (కకాజ 

రాజగ్భ వాము విడుచువజుకు, . తెగిపోయి = శేడించిపోయి, మటి=పిమృట, నిల్సినిలు 

చుండి, తోడివి ద్యాంసులకొ = శేనుగోో డిపండితులను, కూకువారుకొ=కో గినీ కొనువా 

రును రాజుాభయముచేత నొండొరు అచ్చట. గలియక నగగుదా6టి పోయి యొక రితో 

నొకరుగూాడిరగ నుట. ఎవునై నజ=తేమ కెదురుపడిన , తవమవానిజ" తమకు సంబంధిం చినవా 

నిని గృవహాక్ళత్యముఆళేమయి౦టీవా ర్హను, అడిగ = పక్న చేసి, శా డు -ఆయ నుగ 

బడినవాండ్రుు అనునవి=వె ప్పడు మాటలను, శప్పుక మనస్సునకు 6 దగులనియట్టు, 

ఊంకొనెడువాగు = ఊ౦కొ స్రైడువారును, ఠేమయింటనుండి నచ్చిననాండు తము 

ఇనురుపడ(౫ వానిం దమ యిండ్లవార్హ యడిగి వాడు 'సప్పెడు పల్కుంలయం౦ను 

మనస్సు లేక జరిగిన వాదమందే మత గలిగి యూరక మూయతోనుచుండి రనుట, 

వాద మేమాయ జొ=వాదు సెల్లినవిధ మేమి, అన్నక =అని ఎవరీని యడుగగా భూ 

వరుని పవమపాతము = రాజుయొక్క... పతృపాతము, ఆదాసరకిక్ = అవిస్తుచిత్తున 

కొనుటకు బనగులుగా. దిరస్కా_రో కైన నాదాసరివాని కొనిగనుట. కలిగి ఉదయించి, 

దైతీకెకా=అదాసరి జీవించెన్సు రాజు పత్సపాతేమునలన 'నావిమ్లుచిగ్తుండు బదిశెనే 

"కొక నిక్క_మునకు మేమే జయించితి మని వెస్పిరనుట్క అనెడు వారును = అని 

ఇ ప్పెడువారును, జాళలెిండు ౫ ఫి నుద్దమింపుండుు ఇటు -- ఈవిధముగా, 

విమర్శదూర మైన = విచారణకు దూరమగు వాకిటక్ = ద్యారమందు, ఎన్వండు 

వసించుకొ = ఎస్ప్వుండు నిలుచును? అక శారు నగుచుణా = అని పని కెడువారునె, 

కలిసీ యని ముంద టీ సధ్యమున కన్ఫయము.. ఇట్లు న్యాయ వినుర లేని రొజా ద్యా 

రనుం "దన్న ండు ను నిల నాడ దని రనుట, ఇక్కడ. ఇ రాజిగులయినే సిద్యాంసుల 

స్వభావము సర్మింపంబ జెంగాన స్వభావో క్ట నిలంకౌరము. 

తే, కలిసి యుకకొంత సేపు శృం+గాటక ముల 

నగరుబెసం జూచుచునె మంత నంబు లాడి 

చనిరి విద్వాంసు లిండ్ల క+జ్ఞన విభుండు 

రూఢి కతనిమహాగజూరూథుం జేసి. రి 

తీ, విద్వాంసులు = ఆప౦ండితులు, శృ ౦గాటక ములణా ఒఅ నలం[తోనలు గని * 

వడు చోటులయందుు కలిసి = కూడుకొని, నగరుడెనక్ == రాజగ్భ వాముకేట్టు, 

చూచుచు నే = నీత్సీంచుచు నే మంతేనంబులాడి కా గహ స్యములాడి, ఇండ్లకుం జనిరిజ 
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తేమ గృ హములకు6 బోయిరి, అజ్జనవిభుండు = అపాండ్య రాజు రూఢికికా = (పనిద్ధి 

కొజకుు అతేనికా = అవివుచిత్తుని, మహాగజారూడఢుకా _ మహాగజ = పెద్దయేనుంే 

మోంద్కు అరూఢ్లుక్ = ఎక్కీ_న వాని (గా, చేసీ = ఒనరించి ; ; పురి శలించి యను 

ముందటి పద్యముతో నన్వయము. 

మ, పురి నేగించి తదీయ మైననగరం+బుం జేరు డంచు న్వడి౯ 
దొరల౯ రాజకుమారుల౯ బనుపంగాం + దూర్యస్వనంబు ల్నిరం 

తరవందిస్తుతులుం జెలంగ గజఘంః టావారకాం తాంఘ్రీనూ 

పురము లోయ గొల్చి వా రిరుగడం + బో మార్షమధ్యంబున౯'. 

టీ. వురికొ= మధురాపట్టణనుందు, ఏంగించి= మెఅవడి( జేయించిి ఊ శేయించి 

యనుట తదీయ మెన= అవి ష్షుచిత్తుని సంబంధియైన, నగరంబుక=పట్టణమగు (శీవిల్లి 

ఫుత్తూరిని, చేర్చు డంచుకొ = (పవేళ పెట్టుండని, పాండ్య రా జనుట, వొరలకజరాజు 

అను, శాజకుమోరులకాడు రాచకొమరులను, పనుపంగాకొ=పంపయగా, తూర్య'స్యనం 

బుల్ =వాద్య “పూష ములును, నిరంతరవందిస్తుతులక్ = ఎడ తెగని బట్టుల కై వారము 

లును, చెలంగకొ=వి స్తరిల్లుచుండలగా, గటి.ం.ల్ _ గజనుంటా=ఏను గులకుం గట్టిన 

గంటలును, వారకాం తాంఘీ) నూప్రురముల్ = అటక త్తియలయొక్క._. పాదముల 

యందలి అఆందియలున్కు (మోయంగాకా = ధ్వనినేయుచుండంగా వారు=రాజులు, 

రాబాకుమారులు, వందిమా గధులు, చారకోంతలు మొవలగువారు, ఇరుగడకా=షార్ళ ( 

ద్భయమంద్భు ద్విగుసమాసము, పోకా=పోవుచుండంగ్నా మార్గమధ్యంబునకొ= నడి 
తెరువునందు [క్రియ ముందటి పద్యనుం దున్నది. 

ఉ. ఇంగీలికంబునం దడీపి 4 యెత్తు క సీసపు రెంటు మో యన 

న్నింగి ౫గరుత్సరంపరల + నిగ్గున లే.దొగ శెక్కు_నంత పీ 

ఇం గలశావిమూాలడలజి డైతంగించెడు కమ్మగాడ్న్చు నిం 

డెం గడు మాం పెన్టిరువ+డిం గని రాఖగరాజు మూంపునళ౯ా 10 
లో 

టీ. నింగి = అకెళము ఇంగిలికంబునక్ = హీంగుళళ బ్దార్థనుగు నింిలికము 

చేతను, తడిపి=అర్హ్రముంటేని, ఎత్తు = వె కెత్తిన, కనీసపురెంటేమో = నీలవత్త్ర మో, 

ఆనకా = అనునటు గాా గరు... నిగ్గునక_గరుత్ = ముందు చెప్పంబడు పెరియ 

తిరువడి అక్క.లయొక్క-, పరంపరలకొ=పం క్రలయొక |, నిగ్గునక్రా = కెంతిచేత, 

లేందొగశెక్కు_ నంతన్ = తరుణారుణకొంతి గలుగునంతలో నే గరుత్మంతుని "అక్క 

లెజ్జనివి గావున వానికొంతులచే నాకెళ మెజ్టనయ్యాననుట, కలం, జిడ్డు - కల కాట్టిజ 

పాలన సము దముయొక్కో- ; మోయగడల = మో 6ంగడల యొక్క, జిడ్డు =  జిడ్డువాసనస్సు 

ఎలిగంచెడు= తెలిపెడు, కమ్మగాడ్సు=సుగంధినాయువు, వంటక జనిస రను, గర్తు 

27 
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త్మంతుండు కదలలగాసనే యాయన అక్క..లనలన6 యిట్రైన వాయున్దు శేరనము[దఫు 

మింగచలవాననను శేంయ6ంగా నావానన భావాయున్రుతో గాడ సచ్చె ననుట, 

(మో6తే= పెద్ల ద్ద ధ్వని, క కొడుకా = మిక్కిలి, నిండొలా కా సంపూర్ణ మయ్యొ ను, “పెన్టిరు 

సడికొా== రియ తరువడి యని _దవివభాఎయందు (శీవై న్లనసంళే సత మెన నామము న 

వెనలేయున్సి కనిరి = ఆరాజులు "మొదలగువారు సూచిరి, అఖుిగ రాజు మూ (ప్రనక్రా- 

అఖగ రాజు=ఆపత్నీం ధుడగు గరుత్మంగునియొక్కు_) మూంస్రునణా = స్మ_ం౦ధమందు, 
క్రియ ముందటి పద్యమునం నున్నది, 

తొ, విషు చిత్తునకు (బత్వత మగుటును (గ శీగనము[ దము నుండి సామి 

వెడలంగానే గరుత్మంతుని అక్కల యెక్షకాంగ చేత నాకాశ మింగిగీకముతోం 

దడిపి యె చ్రీన నీలిగుడ్డని “ట్ర నీలలోహితీనర్థము గ గొని నం? గే నింతలో నే పొలమిో. 

గడ జిడ్డువాసనలతో వా యున్సలం విసరి నంతలాో నే గరుత్మంతుని చెక్కల ధ్వని 

వినంబడె నింతలో నతిచేగవంతుంపగు గకుక్కంగుండు గానయబడియె నంత నతని 

వీంప్రుమోంద స్యామియుం నోంయె నని భావము. 

న్స్ చిగురుంబొట్లపుదోయి: శీ జందమ్ము అన దార 8 

హానోదరముబ _దవ్యాంఘు) అమర 

నునుగప్పుమేనం ద పోం+చిన తదర్వయ్య్భాయ, 

లీలం దాల్చుపసిండిచేబ ముజియ 

వ్రాలిన యోగినర్లము నిర్భలాంతేక, 

'రణములుంబోలె హోరములు దనర 

న్ఫిద్రిక్షి బుట్టంటినె* చ్చెలు తాట మనపిశి, 

జెసి నొ మకరకుం+డలము లనుర 

తే, శ్రిత సిత మరాళ వాత్యాభిహన పరాగ 

వలయమండిత కల్ప ౪౪+ ఖలొ యనంగ 

శంఖచ శ్రాంచితో రుహ+* సములు దసం 

వోయెం గను ములేషణుండు. చతుర జాం. 11 

ట్రీ, చిగురు... .న్ _ చిగురుంబొట్టఫు-చి వుగి “ము “మొక్క. ) దోయికొ--దం 

దమందు, చందము్క్నులన౯ కా ఎల్లి దామర ఫ్ర వుల నునట్టు, తార = ముల్ 

తార ర్ల బ్రాగ రుత్మంతునియొక్కు_, హన్తోదగములజ-.ళ౯రతల పటు ములయంచు దివ్యాం 

మురీరు= = శ్రీ పాదములు అమరజా --పొ ంనుపణ గా ) నుమంగప్పు మేనక ా నిద్దమగు నీల 

నర్ణముగల దిన్యవ్లుంగ భన్మినహ మందు, నోందినల- “పతిఫలించిన, తదగ్వజ కఅచావాన 
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మగు గరుత్మంతునియొక్క_, భాయ లీల క్రొ = కోంతివశతె, తాలర్బు,. చెల _ తొల్చుజు 

భరియించిన, పనీండిచేల=కనకౌంబరము, మెజయకొ=[ పకా శించుచుండణ్యా (వాలి 

న...'లెకొ_ వాలిన చేరినట్టి, యోగివర్గము=యోగీశ ర సమాహముయొక్క_, నిర్మ 
లొంతశకరణములు (బో లెకా=నిప్య_ ₹ 0కములగు అంతరంగములవ లెను, (వాలిన యను 

శబ్ద మంత కకరణక బ్వముతో నన్గయించునది, ఇది సను సహనము. హారములు = ముక 
హారములు తేనరకొ=జప్పుచుండం గా, సీరికికా= శీ దేవికి, పుట్టి... టకా_ పుట్టింటి=జ 

నకగృహసంబ౦ధులై న, నె చ్చెలులౌటన్ =స్నే హీతు లౌట చేతను, మనవికిక=విన్న విం 

చుటకు, డాసెనాకొ=సమిోపిం వెనో యనునట్లు, మకర కుండలములు=మక రా కొర కర్మ 

భూప ణములు, అమరకాా (శీదేవియును మకరములును సము దమునందే జనించుటంజేసి 

లమ్మికి6 బుట్టినయిం౦టీ న్నేహములు గలవి గావున మిక్కిలి చనువు గలిగి | శియనపతి 

వీనుల సమిపమునకు.6 'జేశననుట. (శిత. ..లా _(శిత=చెరియున్న , సీత= తెల్ల నెన, 

మరాళ=హాం౦సచేతను, వాత్యా=సుడి గాడ్చు చేత, అభఖిహాత=నేంపంబడిన్న పరాగ 

కెందూళియొక్క_) వలయ=వపలయము చేతను, మండీత= అఆలంకరింపంబడివ, కల్ప శాఖ 

లాయనంగక =కల్పనృ క్ష ఫవుకొమ్ములో యనునట్లు, ₹ంఖ. ..లు - కంఖ= పాంచ జన్య 

మువేతీను, చ్యక్రజసుదర్శనము చేతను, అంచిక=జఒప్పుచున్న, ఊరు =దీర్ధము లైన, హా 

స్తములు=భు జముల్కు తనరక్=(పకొశింపంా, కంఖము హంనవలెన్సు చక్రము పరాగ 

పలయము వలెను భుజములు కాల్పళాఖవలె నున్నవనుట. కమలేతుణుండు=తమ్మి 

కంటి, చతుర్చుజుండు= నాల్లుభు జములు గలిగిన స్వామి తో యెళా=(పత్య కృమయ్యెను. 

ఊఉ త్పెంతమూలంకారము. 

క, ఎప్పుడు హరి గని రమరులు | 

ముప్పదియును మూండుకోట్లు + మునిం గనుంగొనువా 

రప్పుడు తేత్క_రములణోో 
విప్పిన గొడుగులును మింట + వేగము ముగిడె౯. 12 

టీ. ఎప్పుడు=ఏక్షణమందుు ముని(గను(గొనువారు = విష్ణుచిత్తుని సేవించెడి 

వారు, ముష్పదియును మూ (డుకోట్లు = కీయ (క్ర్రింళతో్క_ టినంఖ్యగల , అమభులు== 

'జేనతల్పు హరికా'= స్వామిని, కనిరి=చూచిరోో అప్పుడు=ఆక్షణమంద్యు తేత్మ_రముల 

తోన్ =వారిహ స్తములతోడ, విప్పిన= తీఅవండిన్స గొడుగులును=దేసతీల ఛతము 

అును, మింటకొలఅకె కమం మ, వేగ మ=శీగు) మే, మొగి డెక్ =ముకుళికేమయ్యె ను. 

తా, ముందే స్యర్షమం౦దలి ముస్ప దిమా ండుకోట్లు దేవతేలు విష్ణుచిత్తుని. జూడ 

వచ్చియుండిరి గావున వారలు స్వామి వేంచేసీనంతనే యదివజలో 6 చెజవంబడియు 

న్న గొడుగులు ముడిచి హూస్పములు మొగిడ్చి నమస్కరించి. అలం. సహో క్తి, 
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తే, సామరదిదృతుఖస్థ ర+మయఃవీశాచ 

పుంజమహి భుక్చతే త్ర ప్ర షో భంజనములు 

సోశ వెజం బాణం గళ్ళాన + శూర్పవాత 

ఘట్టనలం బాజు పెనుపొల్ల +కట్టువోలె. 18 

టీ, సామర...లు- సౌమర= దేవతలతో ౧హాడిన, దిద్భతు=చూడనిచ్చయించిన, 

ఖస్థ=అ కౌళమ౦దు నిలిచియున్న, రకు గపిశా చప్రుంజము=ర క్క. సులయొ క్క._యు పిసా 

సులయొక్క_యు సమూహము, రత్నగపిశాచానులు దేవయోనులగుటంటేసి స్వర్ణమం 

నుందురనుట. అహి ... ములు. అహీిభుక్ = న ఏ భమకుండగు గరుత్మంతుని 

యొక్క పఠతే = "టిక్క_లనలన్సి (పభంజనములు = పెను గాడ్బులు, సో(కకా = 

స్పశింపంగాన్చే చెబకొ= వెజు పుచేతేను క ళ్ళొనకాజకళ్ళమునందు శూర్చ,..లక్రా_ 

కూర్చవాత= చెటల గాడ్బులయొ క్క. , భుట్టనలన్ =జఒర పిళ్ల చేత, పాటు...న్ _పాటు= 

ఎగసిపోవుచున్న ట్టి, సపెను=షెద్దదియగు, పొల్లకట్టువో లన్ =తణకలవ లె, పాాజన్ == 

పరు త్తెను. (పథమపాదమం దున్న సామరపదముయొక్క_ (సథమనర్షమును రక్ష శ్ళబ్ద 

ముయొ క్కు యంతిమవర్లముతోడ సంబంధపడునట్లు వా ల్ప9) థానము'గా నుభయనళుల 

లోనిది గా సాంబాదిశబ్దములసలె విశ్రమము( జెప్పి నాయడు. సమృవదిదృ య అను 

పాళమున సంతోఎమున. జూడంగో రెడు అని యర్థము. కొళ్లొన ననునోట్స “వికృతా 

క్యచిచ్చలో పో మో ్రీర్ష ర్స శ్చాల్ ఆదిమస్యభ వే” ర్త ను సూ(తానునరణముగ్యా కం, 

*మానుగ ధృతరాష్ష్రండు (పా, ణొనం గలుగంగి ననియడు భారత్యపయోగమున తె 

సంగతమెనది. అంతరితమం దంతకు మున్ను బేనతలతోడం జేరి యున్న రక్ష కపిశాచ 

సంఘము తమజాతికి విరోధియగు స్వామికి వాహనమైన గరుత్మంతునికి "అక్కల గా 

డు తీమషె వీవంగానే భయపడి పరుగిత్తెను. దేవతలు మ్మాతము నిలచి యుండిరి; 

ఎట్లంయేన్సి కళ్ళమందు భా న్యముమో6 ద. జేయటలచేత విసరలగా సే గట్టి నిల్చి పొట్టు 
చెదరి పోయినట్లని భావము, 

ర్ం సీరం ధ్రకుసుమ ధారా 

సారచరచ సంచ రీఠక+సంకులకలరుం 

కారానుకారిసం స్తవ 

కారి మునిస్తోమ సామాగానం బెనగా౯, 14 

టీ. నీరంధ్ర.బు - నీరంధ్ర = దట్టమైన పసుమధారా = ఫుష్పథారల 

యొక్క, ఆసారజవర్ష మందు చరత్ = సంచరించుచున్న చంచరీక = తుమ్మెదల 

కా “ఇన్టినిరశ్చణ్వారీకః? యని యమరము. సంకులజఅధిక మైన కల= అవ్య కృ 

సుధురములగు రయుంకార=ర్యుంకృ తులను, అనుకౌరి=అనుకొరించుచున్న, సంస్తపజ 
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స్తోత్రములను, కౌరి=చేయుచున్న్న ముని=నార దాదిమునులయొక్క.., స్తోమ=సమూహ 
ముయొక్క-.., సౌనుగానంబు=సౌమ వేదము పౌట్క ఎసల్గాకొ=వి స్టరి లైను స్వామితో 

గాడ నారదాది మునీ౧(చులు సామగానము సేయుచుండంగా నది ఫుష్పవర్ష ము బడి 

తిరిగాడు తేంటుల (మోశవలె మధురమె వీతెంచె ననిభావము. 

"లే, అ ప్రత్యకు. మైనహ దాము నంత 

Ca గాంచి ముని * ప్రమో+దాత్నీ జలము 

నిగుడం బులకించి కరటినురః టికల తాళ 

ములుగ ని ట్లని యమ్మహోత్ముని నుతించె, 15 
ట్రీ అట్టు = సరో కృ కరీతిణా (ప్రత్యక మైన = సాకుత్మ_రించినట్టి, పద్దా 

క్షంజా= తామర లనంటి నే తములుగల స్వామిని, లేక్క లక్షీ జేవియే నేతములయందు( 

గల స్వామిని, అంతరిత్షమునక=అఆఅకెౌళమంమ, కొంచి=చూచి, ముని=వి వ్షుచిత్తుండు, 

పమోదాకీ జలము=ఆనంద బాప్పములు, నిగుడకొ=వె లికుణుక (గా, పులకించి = = గగు 

ర్పాటు గలిగి కరటిభఘంటికలకా - కరటి = తానెక్కి యున్న యేనుంసయొక్క_, 

ఘుంటికలక= ఇరు పళ్కలనున్న గంటలే, తాళములుగకొ=వాయిం చెడు తాళములు 

గాయగా, అమహాతునిక=అఆపరమాతు (డగు స్వామిని, ఇట్లని=వక్ష్య్యమాణ కమము గా, 
3 నగ గ 

నుతించికొ=కొనియాడెను, 

కవిరాజవిరాబితము. 

జయ జయ దానవదారణకారణ 4 శా ర, రథాంగగ దాసిధ రా 

జయ జయ చంద్ర, దినేం ద్రశ తాయుతే * సాంద్రళరీరమహ॥ య సరా 

జయ జయ శామరసోదరసోదర + చారుపదో్ జి తగాంగరునా 

జయ జయ “కేశవ శేళశినిషూదన* శౌరి శరజ్జలజాకు వారీ, 16 

టీ, చానవ...రా _ దానవ = రాతృసులయొక్క_ దారణ = 'ఖేదనమునకు, 

కారణ=హీతువులగు, శాజ౯ా=ధనువును రథాంగ జ చక్రమును గదా = గదను, 

అసీ=నంద కమనుఖడ్డమున్వు ధరా=ధరించినస్యామో ' | జయజయ=సర్యోత్మృ షు (డవ 

గా (బవరి ర్రిల్లుమా : దరా అనుపాఠమందు శంఖమును గలవాడా యని యర్థము. 

డానవదారణకౌరణ యని (పత్యేక విశేషణముగానుం జెప్ప వచ్చును జయజయ ని 

నాల్గు పాదములయం౦దును వచ్చును, చం ద**.రా _ చం్యద్ర=చందురులయొ క్క యు, 

దినే ద= సూర్యులయొ క్క_యు, శతాయుతే = అయుత ళత సంఖ్య లయొ క్క. వలెనే, 

సాంద=తేటుచెన, శరీర = నివ్యమంగ కముయుక్క మహః = కౌంతులయొక్క, 

(పసరా=వ్యా ప్తి పికలనా(డా, తొమ,. - తౌమరస = తామరపువ్రలయొక్క_, 

యదర=అంత ర్భాగ మునకు, సోదర తోయిట్టువును, చారు = సుందరమునగు పద్= 
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పాదముచేత, ఉజ్హి తజవిడునంబడిన, గాంగ = గంగానదీనంబంధియగు, రురాజ 

(పవాహము గలవాండా ! శేశినిషాదన=శేశియను రక్క_సుని సంహరించినవాండా, 

శరజ్ఞలజూ మ _ శరత్ = ర కార లమంద ల, జలజ=కమలమునంట, అక్న్షకాకన్ను లుగల 

వాడా! కేశవ బహస గుల కు క్ప క్తిన్థాన మైన స్వామి. 6 కలని (బహృణోనామ ఈ 

శోవాం సర్వ చేహినామ్, అవాంతవా 'చేనంభూతా తస్తాత్మే_శననామవాక్? అని 

(సమాణము. శౌరి= హారి, అని మంగళా శాసనము చేసెను. భగ సంతునకు జీవకోటి 

యాశీర్వాదము చేయనచ్చునా యనిన బ్రూర్య మట్టియా చారము కలస, “ప్రూర్యాం 

దిశం వృ జధరః దకీణాం పాతు తే యమః, సరుణః పశ్చిమా మాశాం కుబీరస్తూశ్తే 

ఇెందిశ' మని నీతమవారు గీరాములవారికి మంగ శోొఇాసనము చేసియున్నారు. 
ఆ స 

ము, దివిజ ద్వేషి. నుదారవారిచరమూా+ రిం ద్రుంచి దవాతుర 

ప్ప వడిం చౌకపుందెల్ల కౌచుగమి దం+భం బొంద మెం దాల్చి వ 

దవిశుద్దాకురప డీ జు 6 గ్రుమ్ముజులో పోధం జేచ్చెదో ; నాగం ద 

ద్భువనం బస్బిసి' తాంబుబిందు లలనుం 4 బోద్యద్రుచిం దాంటవే. 17 

టీ. దివిజద్వేపి ౯ొ= వేవ నోరకుం డగుహయ్యగ్రినాసురున్సి ఊదార.., ర్థీన్ -రూ 

దార=ాకిొల (ది'దెలియరాని, వారిచరజ మినముయొక్క..., మూ ర్లీక్ == గనీగము చేతను, 

(శుంచి=ఖండించి, చాతుర్యముజవి న్నాణము, ఒప్పడా ఆతీనర్పునట్టు, నడిజాజూవేగ 

ముచేత్క, పొకపు ,..బు-చవౌాకపు=చదరమగు, తెల్లకాచు=నవళి కౌంతీగల “పెపొట్టుయొ 

క్క_, గమి=సమూ హమ చెడు దంభంబు= వ్యా జము, ఒందక౯ె=పాం మసట్టు, మెడా 

= శరీరమందు, తాన్ని = ధరించి, వేద...పజ్హ్మీ_౯ా - వేద - వేదములయొక్క_, 

ఏిశుద్ధ=ా =శుభ్రమల గు, అక్షర=అశ్షరములమొ కొ ,ప ఇ జ్ఞ్రీ_కొ=(కేణిన్సి క నమ్ముట గకా 

మరల, వేధకా=బహ్హ దేవుని, చేళ్చదోనాగకొ='చేర్తవోయనునట్లు, త: సృ నన౦బు=ా 

అ బహ్హలో కము, అబి, .. ల-అబ్టీఆ సము[ధ ముయొక్కా_ సీతీ-ా తల్ల నెన, అంబు=ాకా ద 

కోములయొక్క.., విందులుజబిందువులుు అలమన్ = వ్యాపింసంగా, పోడ్య(డుచికా_ 

(పోద్యత్ =వృద్ధిబాంముచున్న, రుచిక == శొంకచేత్స్క దాంటవే = అతికి మీంపవా * 

“ఉదారో దవ, జేఖ్యాశే దానశె ణే నుసాత్యప. యని రత్నమాల. “డ్ర్రీయా౦మూ రి రి 

స్తకుస్తనూః” అనియునుు “క “సటోక్ర్రీవ్యాజ దమ్ళోపథయకృృద్యకె లనే" యనిఎము 

నమరము. నీవు మత్స గ్రయాపమును సరించి వేదనోరకండగు గక సుని నధించి అయ 

పవారించిన వేదములు నేర్పుతో న "జ బహకిచ్చుటకై పోదయునవోయిను సెట్టు నీవు 

౦చరింపు చుండుట వలన సమ పోదం ము టు సత్యలో క మాక మింవు చుండగా న 

నీ వాలోక మును దాయటింవనియు నస్వృడు నీమోనిపై రీక ము! వుగి "కెల్ల నివి "చు పరిశుద్ద 
1) 
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ములగు వేదాక్నరములో యన్న ట్లుండే ననియు భానము, కై తవాపహ్నుత్య ను ఫాణిత 

మైన యు త్చేంకూలంకొరము,. 

చు ఎలమియుగాంతవారి శెదు+శ౭క్కుతతి౯ వడిం దాలుగహ్వూరం 

బులం జనునీటి వెల్లి బడిం+ బోవు సపకులగోరు వాశ్చరం 

బులు దను దాశం దదతత + మ్రోయు నజాండవు దెత్యువేదప 
౧ యై 

జ్బుటలుగొని గూల్చిోనట్టి జయ దుందుభి జేసితి కా మురాంతకా, 
టీ, ఎలమిక =సంతోషము చేతను యుగాంతవారికిక=| పళయోదకమునకు, 

ఎగుళెక్కుత అకాజఎదురు గాంబోవు సమయమందు, సడికొ=వేగముచేకను, తాలుగ 

స్వారంబులక-=ద వుడల నెడు, గ హ్వర౦బుక=గుహలయందు, చను=వోవునట్టి, నీటి వె 

ల్లిబడికా=జల(పవాహమువెంట, పోవు=పోయెడు సప,...లు-నపక్షనగ = "అక్కల 

తోం గూడియున్న మెనాకౌదిపర్యతములును ఉరు=గొప్పలగు వాళ్చరంబులు= తిమి 

తిమింగిలములు మొదలగు జల చరములును, తేనుక =(బహ్మాండముననుటు తాంకక = 

తగుల లగా తద్దతతక = ఆదవుడల ను పొందియుండుట చేతను (మోయు =ధ్వనింజేయు 

చున్న, ఆఅజాండమ=(బహ్యాండ మే, వెళ్యుక=సోమకొసురుని, వేదపం క్తులుగొని= వేద 

సమాహములను దీసికొని కూల్చినట్టి= సంవారించినట్టి, జయదుందుఖిక = జయభేరి 

నిగ్యాచేసితికా మురాంతీకౌొ=మురాసురహారా యని సంబోధనము. ఇచ్చట నజాండ 

మ యని (పథమావిభ క్రి “ఇతర త్ర చద్వితీయా తస్యాః పథమాచ జడపదానాంస్యా 

త్” అనుసూ[త మునుసరింది య(పాణి వాచక మగు జయదుందుఖియందలి ద్వితీ 

యకు6 గుల్యమెనది. మటీయు, “కర్లాదేః కర్తృత్వ" మిత్యాది సూత్రపద్ధ తివలన జయ 

దందుఖీయంను 6 గూ ల్ఫినట్టి యనుపద మన్వయి౦చుట సరిగా నున్నది. 

మానము తన నైజగుణముచేత నీటి కెనుశెక్కు_ట (సిద్ధము గావున నీమళ్స్య 

ము (పళయోదళ (పవాపహూమున కెదులెక్కు చుండగా నావేగమునకు నిలువలేక 

యానీటి 'వెంబడి మెనాకొెది పర్వతంబులును దిమ్మిపముఖంబు లగు మహాజలచరం 

బులు నవళంబు లె దొరలి యామూోనముయుక్క_ దవుడలలో. బడినపనియున్కు జల పళ 

యమందు (బహ్మాండమాు నెడకుండ నామక్స నౌ తనదవుడల నునిచికొని యు 

న్నాండనియును నామెైనా కాదు లా వేగముచేత నా|బహ్మాండము దగులంగా నది ధ్వ 

నింజేసెంగావున న్యాబహ్మాండమే స్వామి వేదములు దీసికొని రక్క_సుని_వక్క_లించిన 

దానికి జయభేరివ లె నుండెననియు భావము. అనుభయతా (దూపష్యరూ పకాలంక"రము, 

చ. మితి.గడవం దిసింగిలతే + మొయ్మెయి -వెంచిన నీదు వాతం గు 

త్పితపలలాళి యైన చిజు.+ చెం పది ద్రైెళ్ళుట నీవు మ్రింగుయే 

స సద్ది. 
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శతు లగునూరుపు ల్మగుడం + జొచు తటి నృవ బేధనై ధనై 

ధిత జవళ క్ల నీడ్చుకొని 4 తెచ్చుటకాక తదల్పకతాల్పత౯. 19 

టీ, మితి=పరిమాణము కడనకొ=మోటునట్టు, తిమింగిలతక = మహామినత్వ 
ముచేత, మెయె,. .తక౯ా_ మెర్మైయి వెంచిన = మిక్కి... లిక రీరము "సెంచినట్టి, నీదుజనీసం 

బంధియెన, వాతేకా =వ క్ష్యిమునందుు, కుత్ఫితే. . .ద-కుత్సితపల లా కియెన=కుత్సి తే రాక్ష 

సుండనియున్తు మోనములు మాంసము భవ్నంచుట (సిద్ధము గావున నట్టపఠలాశియగు, 

చిలు చేంప=చిన్న చేంప, ఆది=మత్స్య్య తారో పము చేత నమహ ద్వా చ చకము, రాక్షసు 

డనుట్క (_తెళ్లుట=పడుట, నీవు మింగుటే=నీవు కబళించుటయే యని పళ్నార్థకరు. 
(శుతులగు== 'వేదమయముల గు, ఊరుపుల్ = =రయాచ్చ్యా సవాయునులు, వముగుడకా= మరల) 

చొచ్చుత జీన్ =వ క్త్య్రమునందు ( (బవే శించునప్పుడు, తదల్బ తౌల్పతేన్ _తేథ్ = ఆపలలా 

శియొక్క అల్ప తౌల్ప తన్ =అత్యంతాల్చ వకొట చేతను భవ. . .న్ _భసత్ = నీయొక్క_, 

ఏధైనైధన = ఆతి సమృద్ధి చేతను) ఏధిత్ = సృద్ధి చేయ బడిన, జవ = వేగముయొ 

కొ, శో కిక = = సామర్ల ర్ధ్యము చేతను, ఈడ్వికొని 'తెచ్చుటకౌక = తీసికొనివచ్చు 

టయీకౌక్క (మింగుట నుట. తిమింగిలత మెయె్మయి యనుచోట నికౌర 

ము లోపీించుటకు విరాటపర్వమున మ, ోమగుడం గీచకు6 బట్ట వాండును బలోన్మా 

దంబున న్నాహుగ, ర్వగరిస్థుం డగునాహిడింబరిఫుం దీవకోధు6 డె పట్టి చెట్టు 

xc (దోపాడంగ నిద్దజు న్ఫుజబలాటోపంబుమె నాండొరు, న్మిగులం జూలక కొంత 

సేఫువడి మెయ్మైం పోరి రుగాకృతికా. *” అన్న పద్యంబునం జతుర్ధ పొద౦బునను, 

నిర్వచనోత్తర రామా యణనుందు ఊ, ““అటున మూార్భవోయిన పవాస్తు గనుంగోొని 

యింక దాశిన, న్లీటడంగించు నర్జును (డు శేవలు డే యని భీతచిత్తులె , మే టిమగ ల్బ 

లంబెడలి మెయ్మెయి మార్కొ_న లేక పొజిన, నాటుకకొండవో లె దళకంఠు( 

"జెదిెర్చి మహీమ హేం(దునిక అనిన పద్యంబునం దృతీయపాదంబున ను, దిక్క_న 

సోమయాజి పయోగం౦బు కలిమింజేసీ యిందుం (బయోగింపంబడియె. 

ఇంతంత యని చెప్పంగూడని య త్యున్న లేళ రీరముతో ముత్స్య్యమూర్తి విహరిం 
చుచుండంగా నాయన యుచ్చా్య సవాయువులం మగిడి ముఖమందు. (బ'వేశించునప్పు 

జశజావాయువులవెంబడి నీముహామోనము ముందట నత్యల్బతముం డనంగా నున్నయా 

రక్కా. సుండు దనకు6 దానే (శె శ్లిను గాక యామత్సే క మదియొ కయత్నే ము గా వాని 

(మింగ 'లేదనియును మవామత్స బ్టములును బర్వ తాదులును (బ వేశించెడు నావ క్రమం 

దీకుత్సి తపలలభత్న క ముగురాత్షసు6 డనుచిన్న చేంప పడిఫోవుట చిత్రము గాదు. హౌ 
క్వపహ్నుత్యలం౦ంకౌరము. 
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. జలపూరప్ల వమానమృణ్మయమహీ+సంరత కె గారయి 
బలె ముకామణిళు కిళంఖనికురుం+బం బెల్ల జూర్జ్య ంబుగా 

బలభిద్య ద్ర సదృక్నే జో పరిపరి భా)మ్యున్మవ* శమంద ల 
చలసంఘృ్వఘరట్ట మెనక మఠ+సా(మి న్ని నుం గొల్వెదక, 20) 

టీ. జల...కై - జలవూరజనీర్యామియంచు, ప్లవమాన=నానుచున్న, మృణ్మ 
స=మృ త్లీకౌవికౌరమ గు, మహీ= భూమియొక్క, సురక్ష కై =రక్షణముకిెబకు, 

గారయీబ లెల్ = గచ్చు సేయుటకొజకువలె, ముకా ,.బు - ముకెమణి=ముతేముల 
నీ అవి ఎది 

మొక్క_యుు, శు క్థిజుగుల్ల లయొక్క_ యు శంఖ=సంకులయొక్క_్యయు, నికరుంబంబె 

౯ =సమూహమంతయునుు చూర్షంబు గాకొ=సున్న మగునట్టు బల...ము- బలభి 

(2 = టేవేం్యద్రుని న జూ యుధముతోడ, సద్భక్ = సమానమైన, నిజోపరి= 

గ్య కీయ మైనమె భాగమంచ్చు పరిభాామ్యల్ =తిరుగుచున్న , మహత్ =గొప్పదియైన, 
కుంద రాచల = మంద రపర్వతముతోడ, సంఘ్ఫ ప్రీ =ఒర సీకొనుటకు, ఫురట్టమైన=అడం 

ఏ తిరుగలియయిన, కమళస్యామికొ=కూర రాజై నృ నినుక=నిన్ను, కొ ల్పెదకా=ా 

నేవించెదను. 

తా. సము దమథన కాలమందు మందరా చలము, క్రింద గమశమూ ర్తి యొక్క 
paar =) 

కర్చర మొరనీకొనుచుండ6ం గా సముదమందలి ము త్రెములు ము ల్రెపుంజిప్పలు శంఖము 

లెల్ల నాసర్యతీకోర్పర ముల సంమనయిడీ నలిగి చూర్షమగుచుం డె గావున సమ్ముదోదక 

ములయందు మృద్వికార మగుభూమి నాని కర6గు నని దానింగ టిపటుచుటక గార 
Ww ౬ యా 

కో ఆకు స్వామి సున్నము నూటుచున్నా (డో యన్నట్లుండె నని భావము. ఫలో 

కతు. సంఘృష్టిఘరట్టమను వో రూపకము. 

చ. ఒకవుజీ బుడ్లగింప విల+యోదకము ల్పయి కుప్ప చిప్ప వ్ర వ 

చ్చుకొని నుహాభిీథిం జన + సూకరత న్మెయి వెంచి వండే శ్ 0 

దికిం గయిన్రాలు తత్సలిలః నిర్మలధార నతశపరస్ఫుర 

క్పిక్ళతికి నీ యజాండమును+ బంగరు ముంగజలా నొనర్భవే. ౫1 

ట్రీ. ఒకమటి=ఒకతూారి, బుడ్డగింపక =ఫూ త్కా_రము సేయ (గా, ఇది వరాహా 

చేష్ట విలయోదకముల్ =(పళ యజలములు, పయికుబ్బి = _ వెకినుబిక్సి చివ్ప=[బహోం 

దకర్చరమును, (నచ్చుకొని = భేదించు కొని, మహాభివీథిక్ = మహాకాళముయొక్క_ 

వీథియం౦.వు_ చనక పోవునట్లు గా) సూకరతక్=వరాహత్వముచేక్క 'మెయివెంచి= 

శరీరమును బెంచి, వెండి=మరల, డ్రిందికి౯=అధో భాగమునకు, కోయి| వాలు జాదిగ జూ 

జుచున్న, తత్స...ధారక్ - -కశ్ర్ =మున్ను వెప్పయుడిన, సలిల = ఉదకముయొక్క-_ 

28 



218 ఆము క్షమాల్యడ, సప్యాఖ్యానము 

నిర అజ లేటయయిను ఛారక=థారచేకను, అతసపర =(బహోంచమునకు 6 బర మైనట్టి 

యు స్ఫురత్=పకౌళించుచున్న, ప్రకతికికా=కూయయశెడు సీకి, ఈయజాండ 

మునుజాఈబహాోండమును, బ౦గరు ముంగలి గాక ఆసు నర్గమయ నాసాభూపణము గా 

గ్య ఒనర్చ వే= చేయవా. 

తా, వరాహావతారమందు నొక్కా_సారి (పశయనము[ దముంద లియుద కములలో 

నాదిసరావాము మూతి నుంచి బుడ్డగింప గానే యా యుదకములంు (బహ్యాండకర్చరము 

దాటి యావల( చికి పోయి మగిడి వచ్చుచుండగా నాయువకథార యాకర్చరమున 

కుల లై గా నున్నపకృతి యనెడు (శ్ర్రైయొక్క_ ముక్కుకొన నున్న నన్న కెండవ లె 

నుండె ననియును, బహ్మాండ మాకౌండకు నదికి యున్నబ౦గారుముంగ అవలె ను౦ డెనని 

యు నట్టొక్క_ సారి బుడ్డగించినమా తనే నము నోదక ములు (హోఐడమును దాయ! 

'జేయునంత బలముగలిగిన నరావారూపమును స్వామి ధరించి ననియును భావము, 

రూపకము. 

* అసు"రం కుండ్ రథ పస(క్ర యః గొ మ. అసు లే ద్రాశయక కాచ్చరుధి వ్యా_ప్తస్వ చ్చాయం గాం 

చి సముద్యత్సతిసింహ మత్సరమిళ+ చ్చేన్ట౯ దదుద్దామదీ 

రృసటారూ టముం బెల్ల గించుగతి నాం త్ర కెణిం గిన్క౦0 బెరం 

ది జడ 
జుసితమ్ట్రూర భవన్నఖావళులు వ్రోలిచు న్మర్శరపంచాననా, 22 

టీ. మర్త గ్రపంవాననాజ ఓనరసి౧హో అనిసంబుద్ది. అసు,,,న్ = అసు నే౦ం్యద్రజ 

రాత సేళ్వరముండగు హీరణ్యక శిప్రుయొక్క.., ఆళయజపహృదయమననెడు కుండికౌజు 

కుండికోనంద లి, అచ్చ్భ= లేటయయిన, చుధిర = నెత్తుటేయంను వ్యా ప్త=(పతిబింబిత 

మెన్స స్వకజ=న్వీయమైను ఖభాయకణనీడను , కౌంచి=చూచ్చి సము...న్ - సము 
ద్యత్=విజృంభించుచున్న, పలినింవా =అన్యనీంవాము నెడి, మత్సరజఈసుతోడను, 

మిళత్ =కూడు కొన్న, చేస్టక =చిట్టక ము చేతను , తేదు...న్ _ తేత్ =అ (పతిసింవా 

ముయొక్క_) ఉద్దామ=గొప్పలగునట్రియు, దీర ఆనిడుద ల స, నటాజ=జూలు వెం[డు 

కలయొక్క_) రూటముకొ=సమూహమున్కు 'పల్లగించుగతికాజ సెక లించినట్లుగా, 

ఆంత ేణిక = పేంగలయొక్క_ పం క్రిని, కిన్మ_.క ==కోపము చె "సురంబజు. లు 

పెరంజా= తెనుల్పుచున్నట్టి, సీతా తెల్లనైన, (కారణ తీక్ష ములైన, భనన్న ఖావళులుజు 
న్ 

నీగోళ్లయొక్క_ పజ్బు_లు , (పోచుకొజామమ్ము రథ్మీంచును, 

“తా, స్వామి నృసింహావతార మె త్తీనష్పుడు హీరణ్యక' శిప్రనివ్భా దయము (జీల్సి 

యార క్రమందు నీడం జూచి (పతిబింబించిన తనరూఫును మటియొకనీంపహాము రూప 

మని మత్సరించి యా కో పము నేత దత్సింవాముయొక్క_ నటులు సెల గిం నినో యన్న ట్లు 
C౧ nN 

బలో, త్ ను 1 హిరణ్యకళశి ఫునిపేయలు బైటికి లా ననియు, నట్లు లా6గిన తెల్ల నితీశ్షయు అగుగోలళ్లు 
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* 

తమ్ఫ్ము రతీంచు నని నుంగశాశీర్యచనము చేసె ననియు ఖానము భాంతిమదను 
(పాణితో క్పేకాలంకారము. 

ఉ. మునుము సైల్పును దూజ(దూణమటికంః పున్వెండియుందూ అంగం 

దనగాయం గలనల్పు. దోంప నఖకో+ణ క్రేణిచే విక్రమం 
బున వాం డుగృతం గొన్న యట్టి విలసః న్లూర్ణి త్రయీ తేజముం 

గాను లీల స్విద ళలింప వే యసురవీతోభిత్త్ విథ్యాహరీ. విల 

టీ. మిథ్యాహరీ = మాయాసింహూరూపథారివగు నృసింహ స్వామోయిని సం 

బుద్ధి. మునుముజా= మొదలను , తెల్చును= ధావళ్య ము ను, తూజ౦ందూజక =ఉచ్చి 

పోయా, మబి=పిమ్లట , కంపుక=ఎటుప్రున్కు వెండియుందూణక్షా =ఇంకనుందూ 

టపో6గ, కందనగాయకొ=గుండెకాయయందు, కొల=క లిగినట్టె, నల్పు కౌె=నీల 

నర్గ్భమును, తోంపకొ=క నుపడయా, వికమంబునక్షా,=పరా కమముచెతీను, వా6ండు=ఆ 

హిరణ్యక శిఫుండు, ఉ(గతజా= బెట్టిదము చేతను, కొన్న యట్టి= గహీంచిన్క విలస... 

ముకా - విలసత్ =జఒప్పుచున్న , మూరర్తితేయీ= పంచానన చతురానన జనార్హనులని 

యెడు ముగ్గురు మూర్తులయొక్క_) లేజముక=లేజస్సును, కొనులీలక =మరలగ్రహి 

యించునట్లు నఖ. .. చేక-నఖ=గో ళ్ళయొక్క_), కోణ= కొనలయొక్క_) (శేణిచేకా 

=ప క్ల్మీ_ చేత అసుర,..క్ - అనురడరాక్ష సునియొక్క_, వలో భి త్రికా= నోడవంటే 

సత్ష,౭స్థలమును, విదలింప వే=-బీల్పవా! 

తా. హీరణ్యక శిపుని వక్ష ఃస్థల ము 'భేదించినప్పుడం మొదటిభాగము తేగ6ంగా"నె 

తెల్లగా నుండె ననియును,మటికిొంత తెగ6ంగా నె ఆమాంస మెజ్టగా నుం జెననియు, 

కణకుం చెగంగా గుండెకౌయం దవిలి నల్ల గానుం డెననియును, ఆ మూ (డు కౌంతులు 

దోంచుట దొల్లిట వాడు వక మించి శివుని తెల్లని తేజస్సును (బహ జేన్రని యెజ్జని తేజ 

స్ఫును విష్ణుదేవుని నల్లని తేజస్సును (గహీంచను గావున నవి వానిళరీరములో నుండం 

గా స్వామివారు వాని మరల బెటికిం దీయుచున్నట్లుండె ననియు భానము. స్వఖా 

వో క్ష్య న్ముపా ణితో ల్చేేచులంకా రము. 

మ. బలిడై తేయభయాం ధకారభరితః బ్రహ్మాండ గేహంబులో 

పలం బె మంజెకుతత్స) తొపమయది+ పజ్వాల డింద న్లడుం 

దలమై మింటికి గ్రక్కున న్నె గయును+ద్య త్తీన్మహాచ్భాయ నాం 

గలసీలాంగము శింశుమార మయొరయం+గా. బెంపవే వామనా, 24 

టీ, బలి...ల౯ా _ బలి=బలి చ కవ రియ నెడు, మె తేయ= రాక్ష సునిపలని, భయ 

=భయవమనియెడు, అంధకార = కటికివీశటిచేక, భరిత = నింపబడిన, ([బహాండ= 

(బహ్తాండమ చెడు, గేహంబులోపలకొ =ఇంటిలోపలన్సు పిక = ఉఆపరీభాగ మందు 
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టం, తం అగ = జ్ న ం వా 

మం డెడు,..ల _ మండేడుా[పజరిల్లెడు, తత్స తాపమయ=అఆ బలిచ క్ర వ ర్థియొక్క. 

పరాక్రమరాపమైన, దీపజ్వాలజ=దివ్వె వెలుంగు, డిందడక్ = మణుంగుపడునట్లు గా, 
ర య 

కొగ్గుకొ=మిగుల, దల మై=దట్టమ్రై మింటకిక = ఆకాశమునకు (గక్కు_నక్ = వేగ 

ముగా నెగయు ..య _ నెగయు=ఉద్లమించుచున్న, ఇది నకిొరాది పదము, ఊఉ 

ద్యత్ = పకౌశించుచున్న, తత్ = ఆదీప పభానివార శానంతీకమయిన, మహాచ్చూ 

య నాక = పెద్ద నీడయోయన6 గా, కలనీలాంగము _ క =డాన్నట్రి, నీలాంగ ము=నల 
Ms 

నిశ దీరమును, శింశుమారము=శింశుమారచ కము, ఒరయంగాక=అఆంటునట్లు, సెం 

పవే=పెనుపవా ? వామనా=వానునస్వామా ! యని మొదటికన్నయము. 

తా. బలిచ్మ కన ర్లినలని భయమ నెడు చీకటి | బహాండమనునింటలో వ్యాపించి 
ఆవ ఆశీ 

యుండే నని యును దానిమోంద ననంగా మూండులోకము లగి(కొమిం-ది యితని (వ్రతా 

స మనియెడుదీపము వెల్లుచుం డె ననియును, ద ద్దీపజ్యాల యడనగున. ట్లంతేకంటు6 

బె గా నింశుమార-చ। క్రో మంటు వణకు స్వామివారు నల్లని రిరము ( పంప6లగా నదై 
యానా t 

Ge 

కూలంకెరము , 

మ. శఛమితతు. _తృ్రకళ త్రనేత త్రృజలవ రా వేళ స ర్స్ హం 

సము క్రంచన్భుట్కా వకాంబకనుమిం + wrXox సిక్రీ ం-చి న 

ము రా నంచలు నంద నేడు జను నిచ్చ న్నాటి తచ్చెష్ట వా 

_ యమిః దిర్య కృతి దా గతానుగతికం + చొంగా కుఠారీ వారీ. వన్ 

దీపమున కడ మూసఖాయపలె నుండె ననియును భౌనము. రూపకాను._పొణితోత్చే) 

ల! 

టీ. కుఠారీ వారీ = పరశుభారినగుసాామో | యని నంబుద్ధి , సోమితే.. శా 
J 

మిత=నశింప 6 జేయంబడిన, త్న త్ర)= రాజులయొక్క_, కళ శ-- భార్యలయొక్క_ స్వే త్ర 

జల=కన్నీ ళ్ళనియెడు) వర్షా వేళ కొవర్థా కాలమందు, నీ క్రీ ర్థిహుంనము - నీకి రియ 

నెడునంచ, (ఇచ్చట సమా సొంత ముగుటవలన మువర్గకి ము సచ్చినది.) (ౌ౦ంచ. ..న్- 

(కౌంచ=కొంచగుబ్బలి యం, స్ఫుట=న్య కృమెన, శావకా నీనంబం౧ధియగుు, అంబక 

=చాణమువలని, సుషీకొ=ాబిలనుంద్కు “రంధరింశ్యభ9ం నసాసుషి? యనియమరము. 

బాగంగకొక దలిపోయా, ఈకీంచి == మాచి, సర్ణమురాణ ' యాం, వానరా (గానే 

అంచలుక్రా =హం౦సలున్సు ఇచ్చకొ=మనస్సునంను, తచ్చెస్ట _ రీల్ అనీ ర్థీహంనము 
( 

యొక్క _, చేస్ట్రణగ నునవ్యా పారము, నారి జా సంతో న, FIND ఆల iC (లొయ! సం 

డుట చేత, అంద=తఆ్మకౌంచబిలమం ట్కు సెండున్ - ఈకాలమందును, చనుస = పోవును, 

త్ర్య కతి - తిర్యక్ =. పశుపక్న|సముఖతర్య+గా తులయొక్కొ_ , తి నమూ హూము, తాన్ 
క లజ ట్ 

=లౌన్సు గీ తొనుగ జకం. టొంగా = ముందటంబోయినదానివంటు స పోన్సనుగదా. 

ఆర్దాంతర 'న్యానము. 
(0 



చతు న్ధా శాస ము, 991] 

తా. ఓ పరశురామావతారా! నీవు రాజులను నంహరించుటవలన వారిఫార్య 

లు దుగఖించుచుండలగా వారి కన్నీరను సర్షా కొలమందు నీ కీ ర్లివాంసముు, తొల్లి నీవు 

కుమార స్వామివలెనే శివునొద్ద విలువిద్య నేర్చికొని పరీ్ష్షకొణకు. _గౌంచపర్వతే 

మును నీ వొణముచేత ఇేదించికివి కౌవున, నావిలములోనుండి యావలికి వెడలి పో 

యొననియును, ఆపోవుట సూచి భూమియందలి యితర హంసలు వర్షాకా అము శాం 

గానే ఆ బిలములోనుండియు యిప్పటికిని మానసనరస్పునకు 6 బోవ్రుననియును, దిర్య 

క? యొక దానివేంట నొక్క_(డువోవుచేకాని జంటవిడునదనియును భావము. హం 

సలు పర్దాకాలను రాయగానే (కౌంచపర్వత బిలముద్యారా మానససరస్స్ఫునకు ( బో 

వుట (ప్రసిద్ధము. పరశురాముడు (శౌంచపర్వతీమును ఛేదించె ననుటకు “భృగుపతియ 

కోవ ర్హ్యయత్క్క_9౦ రంధ్ర” మని కౌళిదాస ప్రయోగము. 

మ. పవిధారాపతనంబు6 ౫ ౧ కొననియః ప్పాలస్తు మై స ప్పభా 

తునవులం దూట. జరి శో మంబునకు నూద్యోగించ నా సప్పసా 

లవిభేదం బొనరించి న్ల్వక వెసం + జన్నట్టి యుమ్మన్నగ 

జవనా(స్ర్రుం బొసయు న్సిరుల్ రఘుకుల+స్వానిా రమావల్ల భా, 26 

టీ, రఘుకులస్యామా= =ర ఘువంళ నాయకా '! : రమావల్ల భౌ = (శీనీతా నాథా ! 

పవి...బున్ _ పవి = సషజాయుధముయొక్మ_, ధారా = అంచుయొక్క_, పతనం 

బున్= (పహారమును, ౯ొ..-లన్ -కె కొనని=సజకు సేయని, అప్పౌలస్తు క-ఆవుల స్య 

న౦శజుగడైన రాపళాసుకునియొకి | మె=శరీరముయొక్క.., స ప్పథాతునవులన్ =త్వగ 

సగ సిస్నాయు శంక్ల వ సామజ్జలనియెడు "నడు ధాతువులను, తూఅన్ = (పవేశించు 

టకై” పరిశో నుంబునకున్ = అలవాటునకు, ఉద్యోగించెనాన్ =అరం భించెనొ యను 

నట్టు, స్ప, = .బు-నప్త= ఏదెను సాల=కిష్కి0ంధాపాంతమందలి మద్ది చెట్లయొక్క_) 

విభేదంబు=[పచ్చుటనుు ఒనరించి= చేస్తి నిల్య్యకజవిరమింపక్క వెసన్ = వేగముచేత, 

చన్నట్టి = = పోయినట్టి, యుప. .బు - యుష్మ త్ =నీయొక్క_, మరుత్ =వాయువు 

నల్కె జవనజ వేగ ముగ లిగిన, ఆస్త్రంబు = బాగము, (వాయవ్యా(శ్త్రు నృృమనియునియుం 

జెప వచ్చును. సిముల్ =| కీలను, ఒస6గున్ =ఇచ్చుగా9తే. 

తా. జేవేం_ుని స జా యుధము చెత( (బహరింపంబడే యు లక్ష్యము సేయ ని రా 

నకాసుగుని కఠినమైన న రీరమందలి సప్పధాతువులను 'భేదించుటకై మున్నే యలపణు 

చుకొనుటకున ల సప్త నంత ఖగ ల సాలసృృత్మేములమో 6ద స్యుగివునినమృ కముకోొణికు 

(శీరామస్యామివారు బాణము ము బయోగింప ౬గా నది ఆసాలములలోదూలి యావల6 

బోయుననియు, సట్టి చాంము మాకు సీరుులా సంగుత సునియును ఫావము, 
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నీ, స్యంద నస్టిత బిడ్ +జః తు, తృ జాడ్యక్స, 
గ్గ లావి రి 

జ్ఞంరయూమరువ్లరు+ బత రఎ్రాతీములు 

క్రవ్యాశి రా శాత్రకనదసృగ్గా హన, 

స్ప్ఫుటశ ల్య హవ్యభు కళ్చూ త్కృతములు 

యోధవర్మితహృత్సు, టో త్కాంతనిజపాత, 
సాలాశ కృత ముహు+ష్టాత్క ్ రతేములు 

పతితో గరకుకఃబం ధభారభృశా రి, 

భుగ్న భోగ ఫణీంద్ర +ఫూత్క్బృతములు 

తే. శ్రా,౦ంతర థ్యనిరంతర+చ్భ్చాయద ములు 

దివ్య తావక కార్ముకో + త్పె9రితములు 

కలువము లడంచు. గాత లం+కాపురాంగ 

గాంబర చరత్క_లంబ క+దంబకములు, 27 

టీ, న్యందన నూ రథమంమ, స్టితే = జాన్నట్ల, విణొౌజక ౫ చేవేంనుని 

యొక్క, త్త = సారథియగు మాతలికి, జాడ్య == మాంద్య మును, కృత్ 

= చేయుచున్న, జంర్న్నూమనురుగ్ = పెనుగాడ్చులుగల్క గరుత్ = గబులయొ 

ముల = ము ' మ్ ' Yen అత క = క్క, రూతు త లం=ర్రూ త్కాారములు గలవియు, (కవ్యా లు (కన్య 

మాంసమును అశి = భవీంచెడురావనులకు రాట్ = రాజెన దశకంశుని 

రమక్క. గా క=దేవామందలి, కోనత్ జా ఒప్పుచున క అస్ఫక్ = ర కమంద్సు “గా 

వాన=ము నుంగుట చేత, స్ఫుట=స్య కృ మైన శల్య = ములుకులయం౦దలి, వాన్యభుక్ 

= అగ్నియొక్క_, చూత్మృతేములు = చూత్కారములు గలవియు యోధ... 

లు - యోధ = జోదులయొక్క_, వరిలే=సంజాలేక నచములగుు పహ్యృాత్పుట=వ్భాద 

య ఫుటములవలన, ఉఊత్కా_)౦త= వెడలిన, నిజజస్వకీయములగు పౌత = (వేటుల చేత 

నగు సౌల =,లంకొఫురి కోటలయందలి, అళ్మి = పాపాణములచేఠ, క్భృాతీజచేయ. 

బడిన, ముహుః=సా రసా రెకు (గలుగు, ాత్మ్భా తములంజ=ఠా తౌ. గరములు గ అవియు, 

పతిత...లు - పతిత=పడిన, ఊగ = భయంకరులగు రత్షః = రక్కి. సులయొక్క_, 

పీడచేత్క భుగ్న =వంగిన, భోగజపడగలుగాల్క ఫణిర్యదజు పె ంప డగు శేషునియొక్క, 

ఫూత్క్భృతీములు = ఫూ త్మా_రములు గలవియు, _శాంతీ,..లు _ (శాంతీ = బడోలిన, 

రథ్య జ తేరిగుజ్టములకు, నిగంఠర=దట్టమగు భాయద ములుజ నీడయిచ్చునవియు, దివ్య 

లం = దిన్య=(_శేస్ట్రమగు) తాపక్ = నీనంబంధియగ్సు కొయ్యిక ౬ధనువుపటన, గాత్ర 
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రితములు = విడునంబడినవియు, అగు, లంకాౌ...లు _ అంకోప్రుర = లంకా పట్టణము 

యొక్క_, అంగ౧=సమిపమందలి, అంబర =చై టను, చరత్=చరించుచున్న, కలం 
బజబొణములయొక్క_, క దంబకములు=నమా హ ములు కలుషములు=మా షొపముల 

ను, అడంచు -గాతే=ఆడచివేయుం గాత, ని. “శాబ్లన్స ్ యందనోరథః? , “విడాజాఃపా 

కళా సన, “సూతే? క్షత్తాచ సారథికి, “జంర్వూ ా కస్స వృష్టి కలి , “గరుతే ్ప తేళ్ళ దాః 

పర్థం 3 “అధి శేస్ఫన్థోహిశా స ర కత్నతజకోణితం”, హుతేభుగ్గవానోవావ్యవావా 

నః, “భటా యాధాళ్చయోద్ధారళి, “సన్నద్ధోవర్మితస్పజ్ఞల ౌ ాకౌరోవరణస్సాలః , 

(ముహుః పునకృశ్వద భీక్షమసకృతృమాళ ః “కబంధో ఇ_క్ర్రీ(కియాయు క క మపమూర్భ 

కశేబరంి, (భోగస్సు ఖేస్తా గది భృ తానహేళ్చసణశౌ యయోి , 'రథ్యోవోళా 

రథస్యయఃి , “కలంబమార్గణళ రాః”, “నికురుంబం కదంబకి మని యాయాపదముల 

కవురము. కథ లాశ్యి వంక శలాకాయాం కకుంతామరయోరపి, శల్యః కశ్చిన్మహీ పొల ? 

(శీరాముండు రావణునితో యుద్ధము సేయునప్పుడు స్వామి ధనుస్సువలన 

విడువంబడి అం కొపట్టణ (పొంఠతములయందు సంచరించెడు చాణపరం౦ంపర అప్పుడు 

స్వర్గమునుండి డేవేందునివలనం బనుప(బడిన రథమందు సారథ్యము( జేయుచున్న 

మాత లికి మాంద్యము గలుగునట్లు, పార్శ్య్యములయ ౦దు. గట్టిన "అక్కలు పెనుగా 

డ్పుతో రూ తరములు నీయుననియునుు మటియు రావణుని శరీరమందు (బవే 

కిం యెములతో నొఅసీకొనినప్పుడు ములుకులలో నిప్పువడంగా నందలి రక్త మా 

నిప్పుతో 1 దేరి చుంయిమని శబ్దము వెడలుననియును, ఇతర రాక్షసుల కవచములు చించి 

హృదయములు భదించి చెన్ను లోనుండి దూణి యంత నిలువక లంకా పట్టణపుకోట 

పా పాణములకు ( దగుల6గా సాశకు శాంకౌరములు గలుగుననియును, ఈచాణముల 

చేత లెక్కకు మిక్కి_ లీయగు రక్క_సుల్ల పీనుంగు పెంటలవలన నధిక భారముగల 

భూమిని భరింపలేక పడగలు నంచికొని శేషుడు బుసలు విడుచుననియును, విడువని 

యుద్ధమందు రథమునకు6 బూన్చినవి వేలుఫుల గుజ్జములేనియు మిక్కిలి బడలికను 

జెండా వాని బడలికదీబుటకుం బందిలి వేసినట్లు దట్టమగు నీడ నిచ్చుచున్న వనియున్యు 
నట్టి బాణములు మాసాసములు పోంగొట్టులాళ యని భావము. 

చ థీతి హలకృష్థి బుట్ట యడ గన్ శీతియందున నీత యంచుంద 

త్సతి విరహా ర్తి పాండీమము + దొలిచి రామశరీరమె త్తి యా 

థీ తిఖనన క్రి క్రియ న్మగుడం *' చెంద గాక కళిందజాతట 

వీతి దున నేటికి న్స లము+చే మజీ నీ కవశాత్మత న్ట్లరీ. 28 

టీ. వారీ = ఓస్వామా! ఇచ్చట వాలీయనియునుంగ లదు, "సీత = నీతాచేవి, 

శీ తికొ=భూ మియందు, హలకృష్టికా=న్యాంగ లివలన్క దున్ను టచేక్క పుట్టి = జనించి, 
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శీతియందున=భూమియందే, అడంగాకా = అవయిపోయెన్సు అంచున్ = అనుచు, 

తత్సలి=అస్ నీతయొక్కా, విరహ ర్హిన్ _ విరహ = ఎడంబాపు చేనాన, ఆ ర్షిన్ = పీడ చేత 

సాండినుమున్ = తెల్లందనమును, తాలిచి=ధరించి, రామళరీరము ము =రామావతారమ్మ, 

(బలరామావతారమ మట ) ఈడీ తిఖనన కియన్ ఈమ సరి భూమి యొక ఖనన 

(తవ్వుటయొక్క_, (కియన్ = కోర్య ము చెత ను, మగుదంజెంద గ్గ గాక == అరిగిపొం మట 

౩ కౌక్క కళింద...న్ - కళిందజా = కొళిందీనదియొక్క., తట = దరియొక్క_, 

వీతిన్ ఎఛభూమిన్సి మజి=పదంపడి, హూలముచేన్ = నాంగలి చేనను, టఅవళాత్మతన్ _ 

అవళజ='స్వ్యాధీనము గాని ఆక్మతన్ =ళరీరముగ లుగుట చేస, నీస న నేటికినా-'ఏనన్= 

దున్నుట, నీశేటికిన్ =నీకేమి యక్క_ జ యనుట.--ఇ చ్చట దున్ను థాకువ్ర “పథమ 

లుగ పిద్వినుల్యో8” అనుసూూత్రమునలన గును అనియెడు ఛాగునయ్య. ౦. *ధునక 

యము వెద బెట్టకయును” నను వొుందలగు (పబంధప రమేళ్య రాది ముహార వి పయో సిద్ధం 

బయి యున్న ది, 

సామి! పూర్వము రామావతారము త్రినప్పుడు నీ శాడేవి భూమియంను జనక 

చకప ర్తి దున్నించుచుండంగా బుట్టి ౩ డపట సామి వార్ సభాస్థలిలో గూమియందే 

యడ (గిపోయె (6 గావున నారాముంబే పె మగల బలరాముడి యసలిరించి యా నీతావిర 

పహూమువలన మున్నునల్ల నెన 'దేవూము తెల్లనె యుండోలగా నానన భూమిలో సే యున్న న్న 

దనియును, మున్ను దున్నుటన్నలన'నే వ్రుయయావున మరల న్నీ యాగనీతను బొందవల 

యునని యూహీంచి విరహాబిశయమునలన మెమజచి కాళిందీశీగఇరామి, నాణటిచే 

దున్ని తి చేశాక వేట్ొక[పయోజన మేమున్న ద దనియును సౌావము. యమునాలీగమును 

దున్ను టకు నీతా(పా ప్రి వీని ఫలముగా నుతే స 0మీంచినా నాయడు గనుక నలో జే NR 

ఉ. ఆయతయుష మ దాకృతి కళరాగ నగాంచలవాంతవారిధా 

రాయుతేచం గ్రే కాంతఫల, కావలి బింబిత యై వెలుంగ నా 

రాయణమూ రమత్కవచి రత్న ముచే బరిరతం గాంచె నా 

నోయదుపరవృ్టిం బసి + యూణబుడ( బ్రో,వవె స్స్తరాల్రి న ముల్, 29) 

టీ. ఓయదువీర=ఓయా దవవీరు యవగు (క హ్లైయని యామ తిబుము. ఆయ 

త. ..తి- అఆయతే=పొడువగ్సు యుష్మత్ =నీయొక్క_, ఆక్కగజఅకాగము, కరా... 

లికా _ కరాగ-కర=నీవా స్తముయొక్కా_, అగ =చినరయందలి, నగ -గోవగ్గనిపర్వతే 

ముయొక్క-, అంచల=అంచులనలన, వాంతే= వెడలుచున్న, నారిథారారాణాదక భాగ 

లతోడ్క, యుత=కూడిను చంద కెంతఫలక =చం దకాంత్ప్రు లకి లయొక్క_, అప 

కిక =ాపజ్త్యా-లయండు, ౦న రాజయిన ంచన ల 
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చతు నర్థా శ్వాస ము. 995 

లీ మో వన్ క అష అ జో గల, కవచరత్న ముచ౯ =కవచ శేషము చేత, పరిరక్ష కొ = మిక్కి_లినంరక్షణమునూ, 

శాంచెనాల౯ొ=పొంచెనోయనయా, వృప్టిక దేవేం[ దనియు క్రవర మండు న ప్రరా(త్ర వ న్ని —_0 
ముల్ =ఏడురాతులు, పనీ=పశుసమా హుము,ఊజడకః = టఊోజటంజెందునట్లు, | పోవ'వె_ ట్ జః 

సంరత్నీంపవా, 

తా. స్వామి కృష్ణానతారమె త్తినప్పుడు జేవేర్యదుండు సష్టర్యాతేములు ప్రబల 
గు వర రియి౦ప ఏకా వ మగు వర్గము గుగియింప6గా నట్టకాలమంమ గోవర్గనగిరి హస్తాగమునంచు ధరించి గోవు 

అను రక్షీించితివి గావున నాపర్వశ మె త్తీనప్పుడు చుట్టును జూ అంచున్న యుద కభాగల 

తోంనాడిన చర్యదకాంతములయందు నీయాకృతి పతిఫలించుదుండం గా ేదిక్కు. 6 
జఊూచిన6 గృప్మమయ మె యుండుటం జేసి క రీరముగల నారాయణక ఏ చము గోవులుధరిం యె 

సిద్ధంబు గా 

వన నట్టికవ చథా రణంబున నే యవి రక్షీ ౦ప(బడినట్లు గోవులను నీవు రక్షీంచితివని యును 

భావము. నారాయణి (యయనుపదమున కర నుదకవానీయ గు విష్ణువు గనుక నిచ్చట 

నుదకపతిబింబిక మెక (గీకృష్ణవ్యిగహము నట్లు చెప్పెను, ఊఉ క్సే)కాలంకౌరము. 

మ, తరుణత్వత్పుత భాణపం చకమునం + దె త్యాబలా శ్రేణి త్ర 

ద్వరసందోహము యుష్మ దాత్మకజర+ డ్చాణం బాకంట నెడ౯ 

దర గావించితి వేటికో యహవా బుద్ధం బయ్యె పీఛావ మ 

త్తరుణీశీలతనుత్ర, మేరికి నసా+ధ్యం బాటం గా కేశవా, 8ి0 

చిన వియో యన్నట్టుం జెననియును నారాయణకనవచ మాపదలనడంచుట (ప 

టీ, శేశవా=[బాహ్మేశానోక్స త్తికారణమవైన స్వామి యని సంబోధనము. 

తరుణ .. .న్ _తేరుణ=లే 6తివాండగు, త్భత్సుతే=నీ కొడుక గు మన్మథునియొక్క_, 'బాణ= 

బాణముల యొక (_ పం-చకమునక =ఐదింటి చెత, చై త్యాబలా గోణికా = దైత్య తీపు 

ర రాత సులయొక్క..., అబలా =భార్యలయొక్క_, |శేణి=సమావాొంబున్కు యుష్మ... 

టకా = యుప్యుదాత్యక =భనన్మయ మైన, జరత్ = ముదిమిగల, చాణంబొకంటకొ = 

ఒక్క బాణము చేతను, తద్వర...ము _ తత్ = అదైక్యేన్ర్రీలయొక్క_, వరజభ ర్హల 

మొక్క) సందోవహాము=సమాహాము , చెడన్ =భంగ పడునట్లు, ఏటికో=ఏబాకోే, 

తరం గావించితివి=శీఘుంమునేనితివి అహహా=లహా ! నీ భావము=నీయ భి పాయ 

ము, బుద్ధం బయ్యెన్ = తె లియనయ్యె, అ త్తరుణీశీల = అక్ర్రీల యొక్క పాత్మివత్య మని 

మయొడు, తేన్ముతీము=క వ దము, ఏరికిన్ =ఎవ్యారికిని, అసాధ్యంచాట 6 గా= అ సాధ్యమా 

టచెకగదా యని త్వర గావించితివనుట కన్యయము, 

తా. (తిపురసంహార కౌలంబున నా త్రిపుర శ్రీల పాతి నత్య మ సాధ్యమవుటం జేసి 

ముందజవారిని బెజచుటకు స్వామి తనకుమూరు6 డగుమన్య నుండు దనక౦ లు లేంతవాండ 

గుట పలన నతని మొనను బాణములను మునలివాండగ్గ తేనతాపముయిన యొక బాణమును 
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226 ఆము కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యా నము 

దరితేముగా వారిభ ర్హ అనగస (తెఫుర రాఠు సుల జెస్రుటు ఈ పదయోాగింప 6 చేసెనని 

ముఖ్య భావము, 

వా. ఘో రాపారమహాఘుపంచకముం ఊక్కు కేయయణగా నేర్చ నా 

భఛారాపంచకథావనం జెలంగుగం+ధర్వంబుం ద్రొక్కించు బ 

ల్చీరంపున్నె అరాతు కీకటశ రాఃళీవారవాణీభవ 

ద్దోరు ద్భా్భంతకృ పాణి కాద్విత యమి+ద్యుద్ల )ంథినిం గొల్బెద౯, న్ 

టీ. ఘోరా. ..న్_ఘోర = కొళోరములగునట్టియు, అపౌరజపారములేని, 
నుహత్ =అధికములగు, అభు=పౌపములయొక్క_, పుచకమున్ =ఏనింటుని “స్వర్ణ స్టే 
యీ నురాపొయా భూ9ణహో గురుతల్పగ మహా పొతకిన స్తేషతే తక్సంయోగీచ ప 

ఇ్బుమః” అని. ఇవి మహా సాతేకములు. చెక్కు, బ్=ఖేదములు చేయ 6గాన్=చేయుట 

కు, నేర్చన్ నాన్ = నర్చుటకొజకోయనునట్లు, ధా రా. న్ -ధా రా_ఆఅళగతి విశేప ము 

అగు నాస్మం.౦దితే ధారితేక వేచికసల్లిత ప్రుతముల నిరెమెడు థఛారలయొక్క “గతయోమూ, 

పఖ్బుధా రా” యని యమరము. సంచకి= ఐదింటియొ క్క, ఛావనన్ =-ప నువిడుట చేత ను, 
చెలంగు.. ,బున్ - చెలగుజ్మసకౌశించునున్న, గంధగ్యంబున్ ౬ అశ్వ మును, (తొ 

క్కించు ;, .తున్ తొక్కి 0చుజనడిపించు చున్న ట్లి, బల్ ==అధికమగు, నీరంపు=వీర 

గుణముగల్క నెజరౌతున్ =పూర్లరాహు త్తయినట్లి ము కీకోట, . .థిన్-కీకట=బోయల 
యొక్క, కీక టదేళవాసులు బోయలు, “దేశ ఖేదేచకీకటః యని నిఘుంటువు. శ రాళి= 

చాణసమూవాములక్కు వార వాణీభవల్ =కవ చమగుచున్న, దోః=భుజములయందు, 
ఈద్భాాంకే=తిప్పయబడుచున్న, కృ పొణికా=పట్టాక త్తులయొక్కా_, ద్యితయ=జంట 

యనియెడ్కు విద్యుద్గంంథిన్ = మెటి ప్రులముడి గలిగిన నిన్ ఇక్ ల్మి యగునిన్ను , క్రూ ల్వె 
దన్ =సేవించెదను. 

తా. స్వామి కల్మ_్యావతారముం ను త్రేమాశ (ముమో (ద చిక్కి... బనిర్సి గువాలం 

బు రవగాలు వోండన, జళిపీ యను పేటులుగల యదు గమన విశేషముల వేల నడు 
పఫుచుండలగా6 బంచమపవాో పాపముల నడం (వొపహ్మటకు "సెసు విధము అగు గమనము 

లు చేర్పుచున్న టుండుననియును రెండు చేతుల రంకు పట్టాకత్తులు పూని తిస్ప్రచుం 

డంగా నన్ని (పక్మి_ల మెజ పులు మెజసినట్టుండు ననియు ను, నాఖిడ్లద (య సంచార మే' 
యాశెలమందు స్వామి నెదురింపయగల బోయల బాణ పరంపరలకు (6 గవదమె యాబా 

ణములను బెకి రానీకుండు ననియును భావము, 

చ. అని నుతియింపలా హరి సు+ ధాళ నవర్థ కిం జూచి పాండ్యు. డి 
చ్చినధన మిమ్మునీశ్వరుం డ+ శేషము భాగవతాస్మదీయ గే 



చతుర్థాశ్వాసము, 997 

హనివహసాత్క_రించి యకటా కడు రి కత నొందు నేతది 

యనిలయ మప్పురి న్మణిమ*యంబును సార్ధముం జేయు నావుడు౯. 

టీ. అని = ఈరీతి గాన్సు నుతియింపంగాకా = స్తోత్రము సేయయగ్కా హరిణా 

స్వామి, సుధా క నవర్ధకిణ - సుథాశన= దేవతలయొక్క_, పర్గకిక = =పడంగియగు విశ్వ 

కర్మను, “తెకాతు వదక త్వ ప్రైయని యమరము. చూచి= ఈక్షించి, పాండ్యుండిచ్చిన 

ననము = పాండ్య రాజో నంగిన _దవ్యము ను, ఇమ్తునీశ్వరుండు = “ఈ విష్ణుచిత్తుడు, 

అశేసముజాసమ స్తమున్ఫు భౌగ,..చి - భౌగవతే = భగవద్భ క్తు కులవిప యమం౦దు, అస్మ 

' దీయ=నాసంబంధులగు, గేవా = ఆలయములయొక్క_ , నివహ = సమావామునకు, 

సాక్క_రించి= వినియోగ పటీచి, అకటా = అయ్యో, కడుక =మిక్కి_లి, రి_క్షతేకా= 

లేమిని, ఒంధుక్రా=పొంధును.. ఏతేదీ యనిలయము _ ఏతేదీయ= ఈవిష్తుచిత్తుని సంబంధి 
3 వి 

యగు, నిలయము=గ్భ వానును, మణిమయంబును=నుణివికౌరము గాను, సార్థముక. = 

ధననహిత మెనదిగాను, అప్పురికా జా ఆవిలి ప్రతూరియంను చేయు = చెయుమ్ము 
ad ౧౧ ™” 

నావుడుక = అన 6గా. 

తా. సుగమము. 

కే, విశ్వకర్మయు నట్ట కా+వించె నంత 

నంబుజాత్రుండు నమ్మని + నాదరించి 

యిక, శానోచరుం 1 డయ్యె + యిషియు నేయి 

పారులు భజింప పిల్లి పు+త్తూరి కరగ. ర్రిలి 

టీ. ఈతణాగో దరుండర్యెకొ=అంతీగ్థానముం జెంచెను. కడమ సుగమము. 

క స్థానికులు దన్ముని దిద్భ 

“కానందితు లగుచు6 బురము + గ నేసి 

లో నరుగ నాగనాసము . 

తో నెదురుగ నేంగి రంత + తూర్యము లులియ౯. 84 

ట్. స్థానికులు= (శీ పిల్లి ్రుతర్తారిలోని చేవస్థానమందలి యధికొరులు, తేన్లుని= 

అవిన్షుచిత్తునియొక్క_; దిన్భ య = _రూడనిచ్చచేక, అనందితులసుచుకొ=సంతో ప పడిన 

వారగుచు, వురముక్ =వి లి పుత్తూరిని, వ సేసీ=అలం౦కరించి, (ఫజల్ = పౌరులు, తో 

నరగ కొ=ాహూాడ ౦౭6 గా నాగ భానముతో' కె= బోగ ముమేళ ముతో డ్క ఎదురుగ నేంెరి= 

ఆభి ముఖముగా € బోయిరి. 'భర్యములుడవాద్యమలు, ఉలియక =ధ్యని సేయుచుం 

డగా ఆంతకొ=పీమ్మట, ఇది మొదటి కన్వయము. 

పజ 
\ 

త, సుగసనుము. 
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వ. ఇ మ్లెదుర్కొని పట్టపవిత్ర భగవత్ప్స్రసాదతీర్భంబు లుపాయనంబు 
లుగా బణామంబు లాచరించి లేచి ప్రాంజలు లై భర్త పరికర్మవర్శి 
తం బగు బ్రహ్మరథంబున న చ్భాగవతవతంసంబు నునిచికొని పోను 
సమయఐ౨బునం బరస్పరసమేతంబు లగుపొరజూనపదజనంబులు గలసి 

మెలసి నడుచునెడ మృదంగం బుపాంగం బావజంబు దండజెతాళం 

బురుమ కిన్నెర సన్నగా ళె ఏ౫ ముఖవీకో వాసెక్టొలు డోలు మారి 

భేరి గారు గుమ్మెటంబు డుక్కొ. డక్కి_ చక్కి చుయ్యంకి లోనగు నసం 
ఖ్యాత నాది తే త్రితీయ పరంపరలు 'మొరయ, నెడ నెడం బడంతుకలు 
మలంపుగొనం బట్ట్రణాగతే గజ ధిట్ట ఘోట్ట్రాణ ఘోటక ఫఘంటికాకదం 
జ ఘ్గ్ధర ఘూషంబుల కనుప్రాసంబు లై విలాసిని మంజుముంజీరంబు 

"లలు. గియ్య, నల్ల నల్ల నం జాయగుత టిం గలంకులం గవచితకు థాకర్చుర 

లగుకరివరక రేణుకం ధరలం గనాకాంకుశంబులు చేబూని సేవించి 

పోవుసామంతే భూ కాంతకుమారధ ట్టంబులం బిట్టు గాంచి యుంజొ 

_రుంగడవు సంభ్రమించుచు _మ్రొక్కి నిక్కి చేయెత్డి యొ త్రిలి 
నేతృంబు లుత్తానతరళ తారక ౦బులుగా నగిడి మగిడి పొగడుచుం 
బోవుత టీం దస్రాజకదంబకం బచ్చటిపడంతుకలకుం దమకుం బురి 

కిం జనుదెంచినప్పు డల్ల నెడకాం డృగుట _ మేలమాడ(బోలు నా 
ప్రోలిమేళంపు( గళావతుల వ్రేయునెపంబునం గ్రామగ్రామగ్రాముణు 

లాసంగునారంగ మూాతులుంగ జంబీర కుందకందు కాదులం బూర్వాను 

భుక్త లగున కంకరముఖుల వైవ, ధళధళ త్తరళతాటంకంబును నంకు 
రితస్మితంబునుగా నాతన్నుఖ వ్రేంఖోళితన్ఫీత సాకూతవిభ్ర మా కేకరా 

పాంగ వలోకనంబును నాచలిత ధమ్మిల్నంబునుంగా ముగంబులు 

ముగిచికొని సంమర్షంబునం జనుమార్హ ౦గికుల ముూూయపుల నుటు6 
గులం డాలి యన్నాగవాసంబు నాగరకవిలోకనంబునం జెలచేంగి 
మొగంబులు బిగించికొని వేదు 3 త్తినగతి నరిదియె త్ల ద్రితిపదం 
బును మర్ష శేముఖావమరి నకు గ్రంగుటయు, బయలు పడీ చేయునది 
లెక యాకడకు మగిడి తుటుము దిద్దుచు. దద్వారణాభినయనళత్స 
రాచీనక రాబతె సుడివడునెడం బాడముకర్ల కును మానతంసక పోల Vane Tw ne 

ఖురళీ కించి చ్చలన, పలత్య వై లత్యు పోసకుంద ం౦బులు సొంద్రి తేర 
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చం ద్రికాకందంబులం దీటుకొలుపంజాటూ క్లివాణాట,లగుజరఠ వని 

తలు తనుకు _మొ,క్కంం దారు మక్క కొక్కించుక యూరమో మి 

డి|నారి యిరుపక్కిియల నొదిణగి తొంటియంటు. దలంచి తలవాంచిన 

వంచనం ౧ టాశ్నీంచి యమెక్క_సక్కిం౦బునకుం దమచేత య్ర్రుక్కించు 

కొనువేడ్క_ నక్కడం బుడమిటేండు లేమి సామాన్యమాననలం గై a 

కొనక సుమాశళేంబు వేద్యంబుగా విద్యావయోావృద్ధుల రగుమోరు 

_మ్రక్కం దారు (యక్క-మి యెట్లు మొ క్కింపుం డనుటయు, గృ 

క్కు_నం బొడము (మొ క్కనగనుల మోముద మ్ములకు వెతొక్క.వింతే 

తలివియెక్క మొక్క. కక్కడం గడంగాడి నడచు తోడిచేడియల 

కద్ది"రలకు. దమకుం దద్దయుం బొందు గలదను పెద్దజేకం 'బెలుక 

పటుపం గ మ్మోవులు మలంచి లోలోన నొయ్య సను చుక్కన నర్; 
'అజింగి ద' కె-సామని తమునమ్ముదుసల్లు ముందటికి నూకి యక. 

క్క యొక్క వే మేనపాలే వేలు పని బుజ్జగించియు బొమలుగొని 

జంకించియు నెట్ట కేలకు నొడంబజిచినం ద్ర పాతరళనయన లై విరళ 

విరశాంగుశాంజలిబంధంబుగా ము, క్కి. కక్కే_సాన నిటు ము ,క్కి౦ 
లో హక శో 

చి హపాచ్చి యచ్చయ్యాట మెడం బడక యుండ: జగురుగం డెలు. 

బోలె నల్లుకొ "ని గౌల్లన నగునల్లోలాంగ నల. గల్ల కోపంబునం గొట్ట 

కసరుం జూప, భూపసంఘంబుకై నిగుడ మగుడ మజుపడు కొమిర 

పహారిణలోచనలచలీత కంకణ సంకుల క్రేంకారంబు లాననామోద మే 

దురాళి రుంకారంబుల బింకంబు లడంపం జెవులసంకులు లోవంక 

భుజంబులు కొంకి సిగలు గావిదుప్పటులు నొప్ప నిమ్ము దెప్పరం బై 

ముప్పున నప్వురంబు సేరి,రసికజనబాంధవంబున బంధువియో గంబు 

మణచి, గంధకలనాకుసుము సృగ్గథనాదుల నాంధ్యంబులే కలరునం 

ధ్ర చేశియు లగు గంధకారులు పాటివాటి పద్యంపు ము క్కులతో 

వెళ్టి వెట్తి కై వారంబుల గారు త త్తడులపై వచ్చు రాచవారివై నాం 

డువారిపై నాళువారిపై( జల్ల గా( జల్లంటెల్లెగసి సృష్టియెల్ల ను ముప్రీ 

కరించు న నస ప భేద యగు పరిమళసమస్థిం బెట్టు విష్టాతకంబు నభో 

మండ లికిం సకం చండకిరణంబులు నూటుపటుపం బన్న్రు 

నించిన నన్నీ రుతిత్తు లా త్త మయ త్తలంబునం నాఆ క్్రారొ భా 
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రల వాద్యంబులు దడిసిన విద్యోపజీవులు పువమ్మ్కు_రంబులు గ్రాపనగ్షి 
రోయుచుండ, నమ్మొత్త మత్త తటి నృత్త తంబు జూడ నిలిచి మె శ్రమె 

త్తన నడుచుచుండు మిండతండంబునుం దారున నప్పిండు పుండరీశాస్య 
లవకాళంబుం గాంచి కాశ కుసుము ప్రతిఫలనపాండురంబులై పద్యాతి' 
వాద్య పార్శ ద్య యోచ్యానపాద పంబులకుం బాటు చెంగలువకా 
లువలకుండినగి, కాసరదథిమండమాసరంబులుగా. విసికి యారం బెట్టిన 
నారంగళ్ళంగిబేరభంగంబులతో 6 గట్టిన కలమాన్న ౦పవు(జల్టి పోక 
పొతులంగుడువ( గూర్చుండ పిథ్రీంచి, కుక్షి ంభరిత్వ్యంబు న ముశ్లాము 

లె తిరిగితిరిగి వేసరియోస రిలీన దాసరిగ్గుంపు వారిపాల గోపాలభిక్ భి 
కీంచి భథీంపం దిరషోణి నిలిపిన తోరంపుది వె దారికోలల (తిరువలి 

కోలలు) రంద్ర గోశింబుల నుత్కీలంబులై మండు ధగ ధగనిజగ 

జ్యోతి దీప జాలంముల మధ్య థూ పకుండికాంగారంబుల వీరార గా 

చి నాదుంబరికింప వాయించు థిమిధిమి భాగనంబులకుం బెదరి యీ 

వలీ యుపవనశుకంబు లావలికావలియు పవనశుకంబు లీవలికి దట్టం 
బుగొ: గట్టనితోరణంబు లై పజివం దలలు విసరుటయు నోరు చెజ 

చుటయు; లు సజు చుటయుః దక్క మికుటంబగు నకో్క_లా హలం 

బున నేపాటియుం బాట వినరాక మూక గట్టిన భాగనతజాతంబు 

లే తేర, నూరూరి సంతసంతకుం దిరుగం చెద లింటింట సంతరించిన 

వీలుకవాటుగోడిగల జూవడంబులకుం బుట్టి కాల్లట్టి విడువ నె చ్రంబున 

మెత్తని గజీకమేసి పోసరించి మూాపుమావున మేపుసజ్ఞక వణంపు 
మేపునం బీడుక గొజపంబుతో మకంబున, బుటపుటనై 'కతీయకం 

బడి వ్రాత గని యెన నీడకని మైనం బెదరుకొదమతట్టువగుంపు 

కాలి కొలందికి వేలు లాలుకుంచెలు గీలించిన గవ్వదంటలగంటల 

నలంకరించి మౌోాలుగుమడ్డం వోంలవి మూర కొక్క.ం౦డును జేన. 

కూర్క౦ండునుగాం గుట్టినడొల్లు టుల్లారు లుల్లసిల్ల బల్లించిన పల్లం 

బులపై( జిల్ల E ఇెలంబును వాసనకొడుపులం బూనినమణింగుటర' డ్రి 

కనేలత రపణంబులుగా. నిదురుగా వేడుకరుం జూడవచ్చిన యవ్వీజే 

"మేటిసా త యగసాతె పటుసాలె వానె వె జూతి సాంతు 'లతృలకొమి 

రెలు తుములపై వచ్చు తచ్చమూసామజంబులం జూచి యేచిన 
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నజం దమయెక్కి_రింత అక్కి కొని వాగె లిరుగేలం గుదియంబట్టిన 

నిలువ కయ్యుత్సవం బీశ్షీంపవచ్చినప్ర, పృజలం ద్ఫోక్కుచుం బోవం 

దన నృధ్యవృద్ధ వ ధ్వాతురాదులు దిట్ట స్టట్టన తేక ప్రాణంబులు. విడి 

కిటం బట్టుకొని పోవుచున్న విధవీధీ సారంబులం 'ద్రెల్ని చట్టలు 

దిగంబడీ వెడల లేకుండం డారు దిగ నిములేక బిమ్మటిగొని నలు 

'సలుం జూడం జూచి శేలు చజుచి కావో యని లిక సియు గణి 

కాకదంబంబుల చప్పటులు నిబిడనిమ్మ్క_టవి టవిరరాటమ్సులం బ్రతి 

శబ్లంబులు పుట్టింప, నిట్లనూ నవిభవంబు సిగురొ త్త న త్రిరుపతి సొచ్చి 

యచ్చ కధరు నగరిమోసల నిలుచుటయు, నవ్వి్లు చిత్తుండు ద, 

థావతరణంబు చేసి ధరణీధవ సమూహార్ధాని క వ్ర్యూవాంబు వె 

టరా నవి వై ఏకుంఠు సేవించి, తత్స) సాదలబ్దం బగ్గు పరిధట్టంబ్లున 

నలంకృతుండై , నానాలంకార సహితంబును రత్న కాంచన ' మయం 

బు నగు నాతీ త్యాయభ వసంబుం గాంచి విస్కితుండై పుండరీ కాత. 

మహిమా భిలబ్ధవై భవంబుకాం దెలిసి త తృత్యధాశ్రీ కళ త్రవర్షంబుల 

ననిప్కీ ప ప్రవేశించి తొంటికంకు శతగుణంబుగా భా సవతపూపాప్రవ 

ణుండై యుండె నంత, క 

టీ. ఇట్టు=పూర్యో క్షపకౌరముశా,, ఎదుర్కొ_ని=ఎ మరుగావచ్చి పట్ట=తిరు 

ప్పరివట్టమును, పవి క్రేజా పౌవనము లైన, భగవత్స్ళ సాద తీ్ణంబులు= రంగమున్నా రుస్వా 

మియొక్క_ య భిేకోద కనిర్మాల్యాదులును, (ఇచ్చట (కక ర్త ర్త “ఆల్వా చ్చరంపూర్యి? 

మని ద్వంద్వ మునకు నిషేధ మున్నప్పటికిని “అక్షణెపూాతో సః కియాయా” యనుజ్ఞాపక 

నూ కము చేతం (బయో గించియు న్నా డు) ఉపాయనంబులు కేక్ = కానుకలు 

కాయగా (పణామంబులా చరించి = నమస్క_రి౦చి,. లేచి= ఉత్థితు ల (పాంజలులై = 

చేతులు జోడించినవాశె, భర. + *బగు - భర్మ=బం గారమ మయమైన, పరిక ర్మ=అలం 

"కొరము చేతను, పర్మితీంబగు = సన్నద్ధ మైన, (బవాారథంబునకా =(బహ్మరథమందు 

అచ్యాగవకేవతీంసంబుక్ = భగవద్భ ర కశిరోభూపణమయిన యావిస్ణుచిత్తుని, నిం 

“గాజైయం భర ర,కర్చురం" , “పరిక రాఖిసంస్మా_రః ం “సన్న ద్దో నర్మితేస్పజ్ఞఃి “పుంస్ఫ్యు 

శ్రంసావతంఫౌడ్వా కర్గవ్రూ రేపి శఖశే”, యనియు నమరము. ఉనిచి=ఊంచ్చి కొని 

పోవు నసమయంబునక్లా “జంచేఫవు వేసి కొని వెళ్ళు కౌలమం౦ంద్చు పరస్పర. ..లగు _ పర 

స్పరజ అనో్యోన్యము, న మేతం౦ంబుల గుణ =కలఅసీ యున్న టువంటి, శూర...బులు హౌరా 

పట్టణమంద లీ, జాూనపదజప ల్లైలయంద లి, జనం౦బులు = నరులు, కలసీ = కూడికొని, 



బిలిలి ఆముక్తమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

మెలసీ= న్యా ప్తమె నడదుచెడక౯ా = సోన్సతల్సి మృదంగంబు = మచ్చెల, ఉపాం 
గంబు=కి త్తి ఆవజము=రుంజు దండేె=కేంబురా, తౌొళంబు=లఅయకునరిగా వాయించు 
కంచు వాద్యము, ఉరుమ=వాద్యవి కేప ము, కిన్నెర = తం తీవాద్య విశే ము, సన్న 

గా భజుతిరుచ్చిన్న ము, వీళా=నిపంచ్కి ముఖవీకో == మోర్సింగ్కు చా కోలు = పిల్లన 
(గోవి, డోలు = వాద్యవిశేషము. వకౌరి = నాగసరమున్కు ఖేరి = దుందుభి, కచ్చేరీ 
శ్రీ దుందుభిః ఫుమాకొ అని యమరము. గొరు=కొహళి, గు మైెట=తుడుము, గుమ్మె 
టంబు=డప్పు డుక్కా, చక్కి) దక్కి, వాద్యవి శేసములు. చుయ్యంకి=సాన్నాయి, 
లోనన=-మొవలుగాయగల, అనంఖ్యాత = లెక్క_కుమిక్కు_టమైన,, | అం క్య్యాదివాద్య 
(తితేయ మని యును పొశముగలదు) వ్యాది...లు - వాది తే--వాద్య ములయొక్క_తిత 
యజమూ (టియొక్క., పరంపరలు == సమూహములు, ని, “తౌర్య తకం న్స త్తగీత 
వాద్యం నాట్య మిదం త్రేయి మని యనురము, మొరయకఃజకా = ధ్వని చేయా, ఎడ 

చనగెడకొ=నడువుసనడును, పడంతుకలు= నాట్య స్రీలు, మల6ంఫుగొనజొ = ఎనురుతిరగి 

నాట్యము చేయగా పట్టణా.. కుకా - పట్టణ = నగరములనుండ్సి ఆగత = నచ్చి 
నటునంటీ, గజధట్ట=ఏనుంగుల నమాహ ముయొక్కు.యు, ఘోేట్టా;? = ఘాోట్టాం 
దేశమందు (బుట్టిన, ఘాేటక = అఫ్యములయొ క్క ము నుంటాకణంబ =గంటలనమా 
హముయొక్య_) ఘుర్ధ్సృ ర ఘోష ౦బులకుక = ఘర్ధ్యృరధ్యను లకు, అన్ముపా సంబు లై అను 
కరణమ్ముల్సై విలాసీనీ...లు - విలాసినీ=త్ర్రైలయొక్కా, మంజు-- సుందగములయిన, 
“మనోజ్ఞ ంముంజుమం జుళ? మని యమరము. మంజీరంబులు - అంచిలుు *మంజీరో 
నూపురో శ్రియా” మని యమరము. ఎలుగియ్యకా = ధ్యనచేయంగా, అల్ల నల్ల 
నక్ = మెల్ల మెల్ల గా, చాగుత టీకా =నడచుసమయనుంను, కెలంకలక్ = పాంతముఅం 
ద్కు కవచి..,.అగు _ కవచిత=కంచుకములు గా. జేయ (బడీనకువ౧కి, గుణాజస్ఫ ష్రాన్త 
రణముల చేత, కర్ఫుర లగుజుచి శ్రనర్లమలయిన, నీ, “గ్రవేణ్యా స్థరణంవర్లః పరిస్తోమః 
కుథోోద్య యో: యని యమరము. కరి...లక్ _ కరినర =గజ్య కేట్ట ముల యొక్కయు, 
క రేణు=పీడియేనుంగు లయొక్కా్యయు, కరిథరలజకా-==క ౧న ప జేశములయందు, ని, “కశ 
ణురిభా ౦ స్రీ నేభి యనియు, “కోంతోగభోజ_థ| గీవాయాం శిరోధిః కి ంథరేశ్యపిియని 
యు నమరము. కన కొంకుళ౦బులు=బం గార ప్రున్ఫ ణులు, చేబూని ఇ చేత (బట్టి, 
నేవించిపోవు=విస్లు చిత్తు ననుసరించిపో వుచున్న ట్లి, సామంత. .,బులకొ _ సామంత = 
తనబేశమును జుట్టికొనియున్న 'దేళములకు నధిపతులైను భూశెంశ = రాజుల 

యొక్క), కుమార = పుత్తుంలయొక్క_, ధట్టంబులజా == నమాహ ముల, బెట్టుగాం 
చి = మిగులఆాచ్చి ఒండొరు....చున్ _ ఒండొరున్ = ఒకరొకరని, కడవన్ = 
అతి కమించుటకొణకు, సంభంమించుచున్ .= త్య్యరపడు ము, (మొ కీ. = అంజ 
లిజేసీ, నిక్స్హి == ఉబికి చయె త్రీ = వాస్త పృీసారణము(జేస, ఒ త్రిలి = లో 
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ఒక పొర) (మున కొది6గి, నే కంబులు=ాకన్న లం, ఉతాన,..-గాన్ _ ఆతాన=డవికి 
లెవీ ఇలు ఆత్త లా 

నట్టియు, తరళ =చంచలమయిన, తౌరకంబులుగాన్ క నీనికలు గలిగినవికొ లగా 

వే అ) 6 క ల 

(కను పాపలుగలిగినవికెంగా ననుట.) ని. నిమ్నుంగభఖీరం గంభీర ముత్తానం తద్విపర్య 

యే, చష్బలం తరళం చైవ తారకాక్ష; క నీనికె) యనియు నమరను,మగిడిమగిడి= 

ఎదురు తిరిగితిరిగి పొగడుచుం బోవుతటీన్ =సో త మొనరించుచు వెళ్ళునమయ ౦బున, 

త దాజకదంబక ౦బు = ఆరాజకుమారపర్షము, అచటిపడంతులకున్ = అక్క_డనున్న 

ప్ర్రీలకును; తమకున్ =తేమకును (నచ్చినవారికనుట). ఫురికిం జనుజెంచి నఫు డెల్లన్ 

=మధురకు వచ్చినప్పుడంతయు, ఎడకాం(డగుటన్ =కుంబునగాం డగుట చెక్క మేల 

మూడన్ =పరిహానమాడుట కొజుకు, పోలు=తేగిన్స ఆ [పోలి...లన్ - ఆ వోలి=అప్ప 

ట్రణమంద లి, “పట్టణంబున శాఖ్య లె బరగుచుండ్క[పోలనంగ వీడనంగను శూల పొడి 

యని యాంధ్ర) నామసం గ్రహము, మేళంప్రు=నాగవాసము గూడివచ్చిను కళొవ 

తులన్ == వేశ్యలను, (వేయునెపంబునన్ జా (వ్రేయునట్టి వ్యాజము చెత, (గామ. *లు- 

(గామ(గామ=ఊరూరియొ.క్స యు, (గామణులు=(గామాధికొరులు, ని. క గామణీ 

ర్నాపి తేేస్టః? యని యమరుండు. ఒసంగు. = లన్ _ఒసంగు= తెచ్చియిచ్చిన, నారం 

గ==తీయ నారింజ (శిచ్చిలి) పండ్హచెకను, మాతులుంగ=మౌ దీఫలములచేత ను, జంబీద= 

నిమ్మపండ్లచేశను, కుంద కందుకొదులన్ = మొల్లపూబంతులు మొదలగువాని చేతను, ని. 

క ఫలప్రూరో వీజవూరో రుచకో మాతులుజ్ఞుకః” యనియు, “స్యుర్ణం బీ కేదంతళ కః జంబ 

జంవీరజం భలా” యనియు, *“గేందుకః కంచుక యనియు నమరము, పూర్వానుభు క్షా 

ముందనుభవింపయిడి నటువంటి, న క్తం.. .లన్ _న క్ష౦కర= చం దునివంట్కిముఖులన్ = 
వాలీ అవీ 

మోములుగల ప్ర్రీలను, వైవన్ = వేయా, ని. నత లేళః తపాకరః యని యమ 

రము, ధళధళ. . .ను_ధళధళ త్ జత ళతళ మనునట్లుగా, తరళ మెఅయుచున్న, తాటం 

కంబును= క మృలుగ లిగినదియు, ని. “తొటంకః కర్లపూరకః యని యమరము. అంకు 

...ను_.అంకురితడాఈదయించినటు నంటి, స్మీతేంబును గాన్ ఆచి టునవ్యుగలదియు నగు 

నట్లుగ్క తేన్య్ముఖ.++ను - తన్ముఖ= నిటముఖ పర్యంతేమును, | పేంభోళిత=జోగినటు 
0౧ ణి ధ్ర జ ) ల (3 

వంటి, ని, “ఆజీవద శే భివ్యాప్తై నిమ్న రవ ఛాతుయోాగజ 
యనియు (పేంఖోళిత 

సరళిత స్తులి తాందోళితాఐపి” యనియు నమరము. న్చీత=విశాల మైనం సాకాతేః= 
శాన 

ర 

అభి పాయ సీతే మైన, విభ్రను=విలా సముగ లిగిన, ఆకేకర= ఇంచుకంతయోర గా 

చూదుచున్న ట్లి, అపాంగజకడకన్నుఅయొక్క_, ని. “నిశాలంవి ప్రులంన్నీతి మని 

య్బు “అపొంగాచేతయో రంత” అనియు విశ్వామరములు, విలోకనంబునుజ= 

చూఫులు గలుగునటు శా అచలిత.,.గాకొ - అచలితే క ఇంచుకంతే చలింప (బడిన, 
లం 

న్! 6 జ ? 

ధమిల్లంబునుగాక కొ ప్పుగ లుగునట్లు గా, ధమి్మల్లస్సంయ తాః క=ాః యని యను 

రము. మొగంబులు తిగిచికొని=ముఖ౦బుల6 (దిప్పీకొన్సి సమర్షంబునక్ =సంఘమందు, 

30 
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చను, **నక్ _చను = వెళ్టుచున్న , మౌర్దంగికుల =మ వైలవాయించువారలయొక్క_, మూ 

=భు జములయొక్క_, మటు(గులక=చాటున్క డాగి=అద్భళ్య మై, అన్నాగ 

వానంబు జా ఆవేశ్వ్యాసమూ హాము, నాగ రక,.నకొ _ నాగరక = ఆపట్టణపు జనుల, 

యొక్క_, విలోకనంబునక=చూచుట చెతను, చెల రేంగిజబిట్టు రేయి, “మొగంబులుం== 

ముఖములు బిగించిజముడిచికొన్సి వేదురె త్తినగతిక = వె జై తీనరీతిన్సి “*వెడగు వేదురు 

వెట్టి వేరడి వీరడి వెంగలి వెంబరవి త్తనంగినని యా౦ధ$ నామ సంగహాము. అరిదియె 

తక = అళ్చర్యమగునట్లు, (అరులెత్తకా - అనుపొఠమందు దరువుబట్టుటకని యర్థ్ 

ము,) (పతినదనంబును = అడుగడుగునకును , మర్దల. , కక్ _ మర్హల ముఖు= _మృ దరి 

గముఖముయొక్క_, అవమర్ద నకుక = వాయించుటకు, [కుంగుటయు = వంగ 

గా బయలువడి=బయటంబడిి, (మర్జెలకౌండ చాటున దాయగీయున్న వేళ్యలనుట.) 

చేయునదిలేక =ఒనరి౦చునట్టి యుపొయాంతరము దోంచక్క, అకడకుమశిడి = చారం 

శాదుల వేయుచున్న విటులవె ప్రునందిరిగి, తుటుముదిద్దుచుకా = కొప్పునవరించుచు, 

తద్యా...లుఐ _ తేత్ =అకంచుకొదులయొక్క.., వారణ=నినారించుటయందు, అభి 

నయవత్ =వ్యం జక ముతో ౮నాడిన, పరా-చీన= పరాజ్ముఖము లె న, వరా అః పరా 

చీనీ యని యమరము. కరాబ్ద లై= పా స్తారవిందములుగలవానై , సుడీవడునెడక్ = 

తిరుగుచున్న నమయమందు, పము, లు_పొడము= ఎకనుపడ్ దున్న టువంటి, కర్ణ 

కుసుమావతేంస _ కర్ష= =చెవులయందున్న, కుసుమ = ప్రహ్పరూాప మైన, ఆవతీంన= భూ 

పణముయొక_య్బు కపోల=గండస్థల ములనియెడు, ఖురళీ= సాము చేయు! పదేశ ముల 

య౦ద్యు కించిచ్చలన = ఇంచుకంతకంపనముతో, జపలక్షు=కూడుకిొన్న టువంటి, 

వై లమ్య= ఆశ్చర్యముతో 6 గూడినటువంటి, “విలత విస్మయాన్వితి యని యమరము. 
హోసకుంద ౦బులు=మ ల్లై మొగ్గలవంటి నగవులు, సొం్మద...లన్ - సాం(దతర మెన= 

దట్టమైన, *థునంనిర నరం సౌంది మని యమరము. చందికౌ=వెన్నెలయొక్క_, 
కొందం౦ంబులక = మూల పదేళ ములను, దీటుకొలుపక = సామ్యుమును బొందింప (గా, 

ముఖము లనేకములుగాన బహువచన పయో౫ము,. బాటూ క్షి...లు _ బాటూ క = 

చతురవాక్యముల చేతను, వాచాట=గర ర కావాక్యాములు నలిగినవారు, ని, “వాచాటోే 

బహుగర్హ చా” కని యమరము, అగుజర కవనితలు= అయి నవృ ద్ధాంగ నలు జర ఠా 

జీర్ణ కర్మా! అని నా నార్థరత్న మాల. తమకున్ =ఆ విటులకు, _మొక్క_న్ =నమ 

స్మ_రింపయా, తారులతొమ్ము _మొక్కక = అంజలిగావింపక, ఒక్కి_౦చుక ఇంచు 

కంత, ఓరమోమిడి=మాటు మొగము చేనీ, వారి. లన్ _ వారి=ఆ వృద్ధ మ్ర్రై అయొక్క..., 
ఇరుపక్కి_యలన్ =ఒ చె (గీ ఇరు= శకెండేన ,పక్కి_యలన్ =పొర్భ్యముల యందు, దెదిలి== 

ఒ త్తిగిలి, , తొంటియంటుందలంచి=ఫూర్వవు సంబంధమును స్మరించి, తలవా౦చినన్ = 
శిరస్సువంపంగ్గా, వం-చనన్ =అరా జకువమవూరులు ఆ స్రీలు నమస్మ_రింపని కపటము ను 
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కటాతీంచి= చూచి, ఎక్క_సక్కె_ంబునకున్ =పరిహాసమునకు, తమచేతన్ = ఆ ఫ్ర్రీల 

చేత | వెంక్కి.౦చుకొనువేడ్మ_ న్ =వందనము చేయించుకొ నవల యునను కుతూహలము 

చేతను, అక్క_ డేన్ =ఆ స్థలమందు, పుడమి "తే (డు లేమిన్ =రాజు లేనందువలన, సామాన్య 

వమూనవులన్ =సాథారణ జనులను, కైెకొనక=లక్ష్యు పెట్టక, సుమాళం౦బు=మనో భా 

నము, వేద్యంబు.గాన్, = తెలియుటకొఅకు, విద్యావయావృద్దులగు _ విద్యా=గానా 

దుల చేతను, నయః=వయస్సు చేతను, వృద్ధులగు= పెద్ద పెద్దలగు, మిరు మొక్క_న్ =మారు 

నమన్మ_రింప గా తారు=తొమాు, (వయ ్త్రీలనుటు.) | వెంక్క_మియెట్లు =నమ స్మ. 

రింపక పోవుకెట్లు, (మొక్కి_౦పుండనుటయు=మిరు నమస్మ_రింప6 జేయు6డనుట 

యు (గక్కు_నన్ =శీఘముగ, పొడము.. .లన్ _పొడము=పుట్టుచున్న మొక్క_నగ 

వులన్ = హాసాంకురములచేత్క మోముదమృులకున్ = ముఖప ద్మ ములకు, వేటోక్క- 

వింత తెలివియెక్క_న్ =మ జీయొక యాశ్చర్యపవు లేట గనుపట్టలగ్యా (మొక్క_క =నమ 

స్మరింపక్క అక్క_డన్ =౪ స్థలమంను, ఇడగూడి= జతగూడిి నడచు=చనుచున్న, 

తోడిచేడియలకున్ = సహవా సపు్ర్రీలకు, అద్దొరలకున్ = ఆ రాజకుమారులు తమకు 

ను=వారాంగనలకు, తద్దయుంబొందుగలదను - తేద్దయున్ = ఎక్కువగా, పొందుగలద 

ను = అనుకూల్యము గలదో ను, "పెద్ద జేకంబు=గొప్పతీనము, ఎటుక పబుపన్ =బయలు 

పణుచుటకొజకు, "కెవోర్చావులు = ఎజ్జని యధరోస్టములు, మలంచి=మడిచి (పెదవులు 

వితీచియను) లోలోనన్ =లోేలోపల్స ఒయ్య నొయ్యనన్ = మిగుల శీఘ్ర ముగను, 

చుక్క_నన్ = రిక్కావేయ(గా, (అనయా నాళ్చర్యకర మైన ధ్వని నిశేషముచేయలగా 

ననుట) అక్కీ_ లె టింగి=ఆజాడ దెలిసీ, ద క్కె_ సొమృని=ధన ము దొజ కెనని, తేమున్ జూ 

ఆస్ర్రీలను, అమ్ముదు సళ్లు =అవృద్ధ వేళ్యలు, ముంద టిీకినూ నూ(కి=అ గ భాగమునకు( దోచి, 

అక్క__క be యక్కా_క్క_) (ఆదరముచేత ద్విరు కి) మనపాలివేలుపు = మనసా 

లిటచెవము, మొక్క నే =నందనము సేయుము, అని, బుజ్జగించియుక = మంచిమా 

టలాడియును, బోమలగొని = (భూసంజ్ఞ చేతను, జంకించియుకొ = వెజపించి, 

యును, ఎట్టకేలకుళ = కొంతిసేపటికి ఒడంబటిచినక్ = సమ్మతింప జేయగా, 

(తపా....లె - (తపా=లజ్జ చేతను, తరళ=చ౦ం-చలములైన నయన్నలె = నేతంములు 

గలవాశె, విరళ...గాకా - విరళవిరళ ఇ మిక్కిలి యొడమ్ములెన, ఆంగుళే = 

(వేళ్లునల, అంజలి బంధంబులుగాక == జోడింపబడినచేతులు గలుగునట్టు గా, 

(మొక్కి =వం౦దన మునరించి, (విరళ విర ₹ాంజలి బంధమనియును బాఠము గలదు. 

| కక్క. సంబునక్ = బహుసంకటము'చేతను, ఆట్లు = ఆలాగున (మొక్కి-౦చి= 

ననుస్కా_రముచేయించి "హెచ్చి = ఆకిశయించి అచ్చయ్యాట మిడపడక 

యుండకా= అనలాప మెడముగాకుందంగ్యా జిగురుగ౦డెలువో లెకా=జిగురు గండెల 
యం 
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లాగున, (జిగురుగండెలనంగా6 బకులయట్టుటకొజకు నళ్వత్ల శీరాదుల చేత నండయుడిి 

వీ నలకుం బూయంబడి యుండు పత్నీ గవహాణ యంత విశేషములు) అల్లుకొని=చుట్టి 

కొని గొలననగు=గొలున హసీంచుచున్న , ఆల్లోభాంగనలక్ = అవృద్ద వేశ్యలను, కోల 
వ య౧ ౧౧ @ య 

కోపంబునక =అ బద్ద ప్ర కోపము చేత, కొట్టి = పహరించ్చి కసురుజూఫపఫు=కోపదృ 

షే అబ్బూప సంభుంబు పెక =అ రాజకుమార సంఘముమో6ద, నిగుడకా=(పసరించు 
రు 

నట్టుగ, మగుడకా=మరలను, 'మటుపడు= =అద్భశళ్యలగునట్టి, కొమిఠరె...నలు-కొమిం 

=పిన్న వయస్సుగల, హరిణలాే చనల=లేడికన్ను లవంటి కన్నులుగల (స్రా ద్రీలయిక్కు, 

చలిత, . .రంబు-చలిత=కదలింపంబడిన్న కంకణ=కరభూషణములయొక్క_, సంకుల 

సంకీర్ణములైన్క ని. “సంకీర్ణం సంకులాకీశర్లే యని యమరము. |శ్రేంకౌళంబులు= [కేం 

కారధ్యనుల్బు ఆననా. ..లక్ _ఆననామోద _ అనన=ముఖముయొక్మ.., ఆమోద=పరి 

మళమునకు, ని. “అమాదసో౭_తి నిర్హారీ యని యమరము. మేదుర=దట్ల మైన, అళి 

=తు మెదలయొ క్క, రుంకా రంబులకొ జర్వుంకారధ్య నులను, వింకంబులడంపకా = 

గర్వముల నణంపంలగాా తిరస్మరింప6గా ననుట్క చెవులసంకులు _ చెవుల = కర్ణ 

(సదేశములయందల్సి సంకులు=నసంకువూనలును లోవంకభుజంబులు _ లోనంక = 

లోపలికివంగిను భుజంబులుకా = బాహువ్రలున్కు కొంకినిగలు=వంకరకోళ బంధం 

బులు, కౌవిమప ట్టుక =చాయ బట్టలును, ఒప్ప క =అమరకియుండ6 గా, ఇము= స్య 

స్థలమ్బు డెప్పరం.బె=కేప్పీపోయ్యి ముప్పునక్ డవార్థక్యనుందు, అప్పురంబు=ఆ శని 

ల్రీపుతూరు, చెరిజపవేశించి, రసిక, . .నన్ _రసీక జన=సజ్ఞనులయొక క, చాంధవంబు 

నక్షా=నవహావాసము చేక, బంధువియోగంబు మణిచి_బంధు వియోగ ౦బుకా=-బా ౦థవుల 

వదచాయుటను, మజచి=వి స్మృతి జెంది గంధకలనా...లక౯ొా - గంధకలనా = 

బుక్కౌ_ చేయుట, కోుసుమ్ముసక్ =పుప్పమా లికల యొక్క, _(గథనాదులన్ =కూజ్బుట 

ముదలగువానియం౦దూ, ఆంధ్యంబులే క= వకాఢ్యము లేక, ఆలరు= =ఓప్బుచున్న ట్ల, ఆంధ 

డేశీయులగు = తెనుగు దేళశమందుండి వచ్చిన, గంధ కెరులు=బుకాా_వాండు, పాటి 
“తోకా _ పొటిపాొటి = కొంచెకొంచెఫు, పద్యంపు=పద్యములతో గాడిన, 
(మొ లతోళా = దండములతోడను, వెల్టీ వెళ్లి కెవారంబులక్లా = చేతులు సొచి 
చేయు. పిచ్చిపిచ్చి స్తోతములతో, గొరు తత్తడులసెపచ్చు = ఏనుంగులమో౭దను 
గుజ్జములమాందను వచ్చెడ, రాచరిపెకొ = రాజసంఘుంబులమిందను, ఆడు 
వార్శిపెక్ = నాట్య మాడు శ్రీలమో(దను, ఆళువారిపె కొడకా పెరియాళాగరి (విషుచిత్తుని) 

పని, చల్ల 6 గాంజల్లక మిగుల నవకీర్లము చేయా, పెల్రైగని=బి సైగ సీ ని సృషయె 

ల్లను జా సర్షజగ మంకేయును, మష్టీక రించు=పిడికిటిపట్టున వ్యాపించిన, అస సప్త భెదయగు 

=భేద మేర్చడకయున్న, పరమళసముక్షిం బెట్టు వాసనలనీనుచున్న , పష్టాతకంబు= 

బుక్క, ని, పిష్టాశః పటవాసకకి యని యమరను. నభోమండ లి కిక = అంతరిక్ష. 
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(ప్రదేశమునకు, చం జాతకం చై=అర్జ్టోరుక మై, చండకరకిరణమ్థులకా =సూర్య కిరణము 
లను, మౌాటుపణుపక  =ఆచ్చ్భాదింప( గా పన్నీరునించిన=హి మాంబువుల చే నిఎడించిన, 

అన్నీరు తిత్తులా త్తకా=(తన్నీ రుతిత్తు లనియును బాఠముకలను.) అపన్నీటి చర్మభ్య క్రి 

కలను బిగియంబట్టంగా, వియ త్తీలంబునంబారి= అంతరిక్ష మున కెగ సి కైవాలు=(కిందు 

గా వంగుచున్న, ఛారలకొ ఉదక థారలచేకేన్యు వాద్యంబులు=మృ ద౦గాదుల్కు తేడ 

సీనకొ=క్ష్న్న ములుగాగ్భా విద్యోప జీవులు=ఆవాద్య విద్యల చేత జీవనము చేయువారు, 

ఫుష్మ_రంబులు గా9 6పక్రా- వుస్మ_రంబులు = వాద్య ఫా౦0డముఖంబులు, (కౌంపక్ = 

"కెంచుటకోజుకు, ని. “పుష్క_రం క రివా సాగ వాద్య భాణ్ణము కేజలే” అని యమరముం 

అగ్గిరో యుచుండకా = నిప్పును వెదకుచుండంగా, అమ్మొ క్రయు = ఆసమూహము, అత్తే 

లికొ=ఆ సమయమందు, నృ త్తంబుజూడనిలిచి= నాట్యమాడుటను వీక్షీంపని లిచి మెత్త 

మె త్తనక = మెల్ల మెల్లన, నడచుచుండు=ఆరధుగుచున్నట్లి, మిండమికేండంబును=విట 

సమా వామును, తారుక=తామును, అప్పి౦డు .. .లు-_అప్పిండు=అసమూహమంద లి 

ఫుండరీ కా స్యలు= స్రీలు, అనకొళంబుకొ=సనమయ మును, కాంచి=చూచి, కౌళం., 

లు-కెళకు సుమ= అల్లుపువ్వులయొక్క_ ) (వతిఫలన=( పతిబింవించుట చేతను, పాండు 

రంబులు= తొల్ల నై, పద్యా. . .కుము_ప ద్యా=మార్గముల యందు, ని.“ వారిణఃపౌండుర 8 

పాండుః సరణిః పద్ధతిః ప ధ్యా” యని యమరము. ఆఅతిహృద్య = మిగుల మనో 

వారము లైన, పాగ్గ్యద్వాయ = ఇరు పక్కాలయందును, ఉద్యానపా ద పంబులకుక్ = 

ఆ|కీడాననమందున్న వృశ్నములకు, పాలు, ..కుక' దిగి _ సొటు=[పవహించుచున్న, 

ఇెంగలుప కౌలువలకొడిగ్గ్షి _ చెంగలువ = ఎజ్జిక లువలుగ ల, శాలుపలకుకా = సార 

ఇులకు డిగ్గి = దిగి కౌసరీదధిమండ మానరంబులుగా. విసీకి _ కానరీ = డల 

యొక్క_, దధి = పెరుంగుచేతను), మండ = మీలడచేతేను, ని. “మండందధిభవం 

మస్తు*అని యమరము, మాసరంబులు గాక =దట్టముగాను, పిసీకి=కలిపీ, ఊరం బెట్టిన 

నారంగళ్ళంగి బేర భంగంబులతో కొ కట్టిన - ఊరం బెట్టిన=లవణముతో' 6 జేర్చి నాన 

బెట్టిన నారంగ = నార్ింజకౌయల (నారదబ్బ కాయల) యొక్కయు, ళ్ళ జ్ఞీబేరా 

అల్లముయొక్క__ యు, భంగం౦బులతో కా = తునకలతోడను, ని. “అర్జ్హ్రకంశృ ౦గ బేరం 

స్యా” త్తని యమరము. కట్రిన=బంధించినృక అమౌన్న ఫున్షక్షి = రాజనఫు 6 బర్యుషి. తాన్న్న 

ము, (మోస్తువిభ క్ష్యేక వచనశే ప్రుంపూ? అని కబ్దానుళా సనుండు సూ[తించినాండం గనుక 

కలమాన్న మనువచోట మకెరమునకు 6 బుమాదేశము సచ్చెను. పోక పొత్తులకాా[ కము 

కఫుపట్టలయందు, ఫొత్తులకా=ఏక పొ క్రలయందు, కుడునక = భోజనము నసేయుటక్కు 

కూర్చుండక =ఆ సీనులుకా6గా, వీక్నీంచి=చూచి, కత్నీంభరిత్భ౦బునకొ=శదర పోషణ 

త్యంబు చేతను, మత్తాములై =లఅంకలి చెత గృశించినవానై ,తిరిగితిరిగి= సం చరించి సంచ 

రించి వేసరి=విసిక్సి ఓసరిలిన=ఆలసీనట్లి, దాసరిగుంపు = దాసళ్ళ సమాపహా ము, వారి 
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పాలక = చల్టిగుడుచువిటులయొడద్ద్డ, గోపాలభిక = అన్న భిక, (దాసళ్లు భిక్షకు 
బోవున పుడు గోపాలభిక్ష యని యడుగుట (పసిద్ధము-గాన నిచ్చట గోపాలభిక్షయని 

(పయోగించినాండు. మాధుకర మన్నట్లు) భికీ ంచి=యాచించి, భకీంపక్=భోజనము 

చేయుటకు, తీరతోణులకా = ఏటిదరినేలలయంము నిలిపిన=ఊనిచిన, తోరంపు= 
లావగ్య దివెదారికోలల = దీపపు కంబములయొక్క_, (తీరువిళక్కో_లలను పాఠమున 

నిచె యర్థము.) రంధగోళోంబులకొ=సుషి ర ప్రదేశములనుండి, ఊత్కీ_ లంబు'లై =ఊద్దత 

జూల లె, మండు= వెలుంగుచున్న, ధగధగని = ధగధగమనియెడు, జగబ్బ్యోతి దీపజా 

అంబులక_ జగజ్జ్యోతి (యనగా ( (బమి'చెలు మొదలగు వానియందు వ త్తివేయక మధ్య 
(పదేశమ౦దు6 జమురు చేతం దడపయుడిన గుడ్డలులోను గాగలవానినించి వెలుగించు 

దీపము.) దీ పజాల౧బులక్=దీప సమూహముల చేతను, 6జాలంగచాత అనాధ మారశే 

కపకు గకేయని విళ్ళము. మధ్య,...లక్ _ మధ్య=మార్గముయొక్క_ నడుమను వేనీన, 
ధూపకుండి కొం గారంబులక -ధూప=ఉాపచారార్థము నేనీన సాం (బాణి పొగ యొక్క. 

కుళ్జికౌ = పొత్రలయందున్న, వి. “పుంనీచకుండః పీఠ కేతోయాథా శేచవహ్ని గ శ్తేచ, 
కుండోజా రాజ్ఞాతస్సభ రృ కాయాంకమండ లౌకుండీీయని నా నార్థరత్న మాల, ఆంగా 

రం౦బులకా=అగ్ను లయందు, ని. “అంగారో౬లాతముల్ముక నమ్మని యమరు (డు. నీరా 

రంగాణి, నీరారక్ =కేడియా బునట్లుగ, (కెంచి=తప్పముచేసీ, నాదుంబరికింపకొ= 

ధ్వనిచూచుటకు, వాయి ౦చు=ధ్వ ని జేయు నట్టి, ధిమిధిమిథ్వానంబులకుక = ధిమిధిమి 
యను ధ్వనులకు, బెదరి=జడసి, ఈవలియుపవన శుకంబులు _ ఈవలి= ఇవతలి వెపున 

నున్న, ఉపవన=(పాంతో ద్యానవనమంద లి శుకంబులు=చిలుకలు, అవలికిక-=ఆవలి 
వె పునకును, ఆవలి యుపవనశుక౦బులు=ఆపలి తోంటయందున్న చిలుకలు, ఈవలి క్రికా 

' =ఇవకేలికిని దట్టంబుగాక=ఎడ తెగకుండ్య కట్టనితోరణంబులై = ఏర్పటుపని మకర 
తోరణంబులై, పజవక ఉ=వ్యాపింపంగ్కా తలలు విసరుటయు =శిరఃక౦పనములు చేయు 
టయున్వు (ఆభినయించున పుడు తలలు కదలుచుండుననుటు) నోరు చెజచుటయు == 
పొడుటకు వదనములు విష్పటయు, శేలుపజిచుటయు = చప ట్టు గొట్టుటయును, 
తక్కా_క=తప్మ, మిక్కు టంబగు=అతిళ య మెను అకోో_ లాహాలంబునకా = అకలకల 

ధ్యనియం౦దు “కోలాహలః కలకలఃియని య మరము. ఏ పౌటియు= ఎంతేమా(కేమును, 
సొటవినరాక=పాడుట విన(బదక యురడయగా, మూ 6కగట్టిన = గుంపులై యున్న , 

భాగవతేజాతంబు శే తేరకా - భాగవతే=భగవద్భ కులయొక్క_, జాతేంబులు = సంధుం 
బులు 'ఆక్సెన్న భూతేయోరా'తం బృ౦దజా తో స్తునద్యయోః యని యుత్సలమాల, 

ఏ తేరన్ =వచ్చుచుండంగా, టదూ రి సంతేసంతేకున్ -ఊరూరి=| పశ గామముయొకి,_, 

సంతనంతకున్ = (కుతిసంతకున్తు (సంతీ యనగా వారమున కొ క పర్యాయము సకల 
నిస్తువులం జేర్చి కొని యందజికును విక యించుటుయు( (గ యమునకు దీనీకొనుబుయు 
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నిట్టి వ్యా పొర మునకు నిర్ణయించుకొన్న (ప బేశము.) తిరుగన్ = సంచరించుటకో, 

పెద్దలు=[పముఖులు, ఇంటెంటన్ = పతిగ్ళ హమంను న్కు నంత,..కున్ _ నంతరిరచినా 

పోషించిన, పిలుకవాటు=పిల్ల ల నిచ్చునట్టి, గోడిగలజూవడములకున్ = ఆయు గజ్జ పు 

కట్టకు, పుట్టి=జనియించి, కాలుగట్టివిడువన్ =పొడువై న |తౌటిచేం బాదబంథన మొన 
రించి విడువలగా, నెత్తంబునన్ = ఊరంచాటియంము, మె త్తని=మృదువు లైన గిక 
మేసీ=దూర్వ నుదిని, బోసరించి=గర్వించి, మౌపుమాపవునన్ = (పతి సాయంకాలమం 
దును 'మేఫు తినిపించుచున్న, సజ్జక వణంపు మేప్రనన్ = గంహికోటి వేతచేతను, 

పిడుక=కరీషమను, గొరపంబు=గుజ్బ్జమును దోమునట్టి సాధనము చేత,తోమకంబునన్ = 

శరీర శోధనము చేతి, ఫుటపుట_నై=నున్న నున్న నె, కరియకంబడి (పాతంగనిమైనన్ = 
నల్ల కంబడే గుడ్డచూచినను, నీడ గనియైనన్ =మ నుప్యా దుల నీడను వీక్షీంచినను, బెదరు= 
జడుఫు (గొనుచున్న కొదమతేట్రునగుంపు, కొదమ = లేంతలెన, తట్టువ = గుజ్జముల 

యొక్క, గుంపు=సమూహము, కెలికొలందికి= పాదముల పర్యంతము, (జేలు=లంబి 
తములై యున్న, లాలుకుంచెలు = ఎజ్జని కుచ్చులు, లాలుకుంచెలన-గా గం గెద్దుల 

వాడు చేత బట్టుకొనిపచ్చు సౌరంప్రుకచ్చులని కొొందటు, కీలించిన= కట్టిన, గవ్వదం 

డలన్ =వరాటికాసరములచెతను, కంటలన్ = గంటల చెళ, అలంకరించి స సాధనము. 

జేసీ మొలుగుమడ్డిందోచి = మోదుగు చెక్క వేసీ 'కాంచిననీళ్లతో. దడిస్కీ మూరకొ 
క_౦డును=హ స్ప పమాణమున కొకటియును, జేనకొక్క_౦డునుగాన్ = అరమూర 
కొక్క_టియును గ లుగునట్టుగ , కుట్టిన = కుట్టబడిన, డో "ల్లుటుల్లారులుల్ల సీల్లన్ _ డొల్లుటు 
ల్లారులు=(_వేలుజూ లర్కు శాల్ల సిల్లన్ = =వెలుగసనట్టుగా, (మాగునవెక్క్ రసము చేతను 

రంగు వేయ గా, నలుస్రునర్లము వచ్చునుగాన నెజ్జిని కుచ్చుల నడుమను వీని నొక్క_టిని 

జేర్చి కట్టంబడియున్న జాలరుల ననుట.) పల్లించిన = అయితేపటిచిన, పల్ప ౦బుల 
చెక్ = పల్యాణముల మో౭ంద, చిల్ల తెలం౦బును = ఇడుగవగరును వాసనకొడుపు 

లక = పరిమళయు క్తమెన శలాకలచేతేను వ్రూసీన = లేపనము వేయయంబడీన, 
మణుంగు = చలువచేయంబడి నటువంటి, చం, దిక చేల తె =, తెల్ల బట్ట లె, రనణం 
బులు గాకా = భూషణనులుగాను, ఎదురుగాకా = అభిముఖముగాను, చజేడుకకుం 

జూడపచ్చి న=సంతో షము చేత వీకీంచుబనై వచ్చిన, అవ్వీటి. .. తె _ అవ్వీటి=లఅ శ్రీవిల్లి 
సుత్తారియంచున్న, మేటీ = (ప్రబలులైన, సా లె=వ(న్త్ర కౌరులును, అగసా లెజుస్వర్ష్మ 

కౌరులును పటుసా లె=పట్న్నూ లువాం(డును, వానె=హీనజాలతికోమట్లును, వై జాతి 
= పలుపవాం(డును, సాతులు=గోనెలు నేయువాం[డును, (అనంగా౬ బెరికెవాం[ డీ 

నుట్స ఎక్తెలడాణాయపలుచేయువాండునుు వీరలయొక్క_, కొమిశెలు= వీలు, (కొమ 
రులు అనుపొళఠమున చిన్న వా౦డనియర్గము.) తుముల'మె=సం౦కుల మె వచ్చు.. .లకా- 

వచ్చు=ఏ తెంచుచున్న, తచ్చమూ సామజంబులకజూచి = ఆనేనయందలి యేనుంగుల 
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వీక్షీంచి, ని. పత నానీకినీ చమూ?” యని “సామజః సేచకీశూర్న శుతి ర్వేదణ్ణ ఇత్యపి” 

యనియు నమరము, ఏచిన=అధిక మెను "విక = భయము చేతను, తేమ=తేమయొక 

ఎక్కి_ర0త లెత్తి తికొని= అళ్ధములు దమపెె సెనున్న వారి నెత్తుకొని, వాం౫గలిరగుగేలంగుదియం 

బట్రినళ- - వాంగెలు=క శ్లేములను, ఇర శేలక్ =శెండు చేతుల చేతను, కుదియంబట్రినక్ = 

విగియ బట్టినను, నిలువక ==ఆ స్థలమందుండక యె; అయ్యుత్సవంబీక్షీంపవచ్చిన=ల తిరు 

నాళ్లయాడ నేతెంచినట్లి, (ప్రజలక =మనుష్యులను, (తొక్కు చుక్కా పోనకొ=సారి 

ఫోవల నె తన్మధ్యవృద్ధవధ్వాతురానులుదిట్టక్ - రన్మధ్య=ల (తొక్కు డుపడుచున్న 

చారి నడుమనున్న, వృద్ధ = =ముమసళ్లును , నధూజటక్ర్ర్ట్రీలును ఆతుర=రో గపీడితులును, 

అదులు=లోనగువారు, తిట్టక=ళ పింపంగా, ఇట్టిట్టన లేక=మాజుమాటాడలేక, పా 

బులు పిడికిటంబట్టికొని=అర చేతిలో నుసురులం బెట్టికొని, పోవుచుకొ=వెళ్లుచును, 

నవీనన విధశేదారంబులకా _ నవీన=నూతనము లై న, సవిధ=సమిపమందున్న , కేదారంబు 

అక జదమ్ముచేసిన వరిమళ్లలో న్కు ని. కశేదారళంస్యా త్కై_దార్యం కే త్రం కై దారకం 

గక యనియమరము. (లెల్ళి =తుల్ళి, ఇెట్టలుదిగంబడీ= చంక లవణకు య (గుంగిపోయి, 

(చప్పటలనియును బాఠముగల దు) “వెడల లేకుండక = పె కిలేవజాలకుండలగా, తారు= 

తాము, దిగన్ =దిగుటకు, ఇమ్ము లేక=స్థలముగానక, పిమ్మటంగొని, ఉంగిటగుడిచి= 

మనో దుకఖిము బొంది, నలుచెసలున్ = నాలుగు శతకు అను, చూడన్ = వీక్షేంపంగా, 

చూచి=వారినిజాచ్చి కశేలచజచి=-చప్పట్లుగొట్టి, క్రోపనోయని=కోపకోయ ను పరిహాన 

వ్యంజకమగుధ్యని విశేస ము'చేస గేలి సేయు=పరిహాసము (జేయుచున్న (తేరిచూచి హో 

యని గేలినేయి నగ్ని కాక దంబంబులయని యొక పాకము) (నగ్ని కయనలగా సమరాడ 

నిది) గణికాకదంబంబులజ వే క్యానంఘములయొ క్క చ ప్పటులు= చెతులు కట్టుటలు, 

నిబిడనిష్ము_టవిటపిరూటంబులన్ _ నిబిడ= దట్టమైన, నిష్కు_ట == = ఉపవనములయొ 

కాం విటప=వృ త ములయొక్క_, రూటంబులన్ = సమూహ ముల౦దు, (పతిళబ్దం 

బులు =| పతిధ్యనులు, పుట్టి ంపన్ =ఇయ్య గా, ఇట్లు= =ఇ వ్రేఅింగున్క అనూనవిభవంబు= 

మవోవై భవము చిగురొ త్తన్ =అంకురింప౯గాా అత్తిరుపతి==ఆ (శీవిల్లి పుత్తూరు, చొ 

చ్చి=ప్రజేశించి, అచ్చ[కధరు=ఆ (శీమవావిస్ణునియొక్క_, నగరిక ==దివ్యమ౦దిరము 

యొక్క మోసలన్ =ముఖశాలయందు, నిలచుటయున్ =ఉండలగా, అ వ్విష్షుచిత్తుం 

డు=ఆ పెరియాళువారు త దథానతరణంబుజేసి = ఆ (బవాశ్చరథమునుడిగ్ని, ధరణీధవ 

సమూవా స్థానిక వ్యూహంబులు _ ధరణీధస= రాజులయొక్క_) సమూహ =నంఘుమును, 

స్థానిక ఎచేవస్థానాధి కౌరులయొక్క.. వ్యూహ౦బులు=సమూ హములునుు వెంటరాన్ = 

వెంబడించిరా గా అవై్యకుంళుసేవించి=ఆస్వామిని దర్శనము చని, తత ఏ9 సౌదలబ్బం 

బగు=ఆ ప్రుండరీకాతుని యను గహమువలన6 బొందంబడినటైన, “ పసాదస్తు (పసన్న 

చా" యని యమరము. పరివట్టంబునక =తిగు పరివట్టంబు చేత, ఆలంకృ తుండే=భూ షీతుం 



వక 2న ౯ 

చతున్థా శ్వాసము, 941 

డె నానాలంకౌ సహీతేంబుశు . నానాలంకౌర=ఆనేక్ విభములగు (పసాధనముల 

తోడ్క నహితంబునుజ= =కూడి కొనినదియును, రత్న =నుణులయొక్క_యు, కౌంచనజ 

బంగారముయొక్క_్యయు, మయంబునునగు= వికెరమువైన, అత్మీయభవనంబులగాంచి= 

న్వీయగ్భ హమునుజూచి, విస్మికుం డై= ఆశ్చర్యమునా౦బనవాండై , పుండ, అం గెడ - 

పుండరీకాక్ష =లీమహావిస్తునియమొక్క_, మహీమజ=(ప భావము చేతను) అభిలస్థ= పొంద. 

బడిన, వె భవంబుగా=(పాభవముగాను, తెలీసీ= ఎలీంగి, త్యతత్య,.. లజ - త త్రిత్యే= 

అచ్చటనున్న, థా(తీక ళత=రాజులయొక గ్రాం సర్హ౧బులక =సమూహములను, అనిప్== 

పంపి, (పవేశించి=గృ హ్మ ప వే వెళ మొనరించి, తొంటిక ౦కుక=మునుపటికంచుళు శత 

గుణంబుగాక = నూజంతేలధికముగా, ఫాగవతీపూజా పవణుండే - భాగవతీ=విహ్లు భ కు 

లయొక్క_ , పూజా = సపర్యయం౦ము, (పనణు౦ డై=అన క్తి గలవాడే, ఉండెక్ = 

ఆం డేను, అంతకొ=తరువాత. 

తా. శీ విల్లి పుతూరిలోనుండు దేవస్టానమం దలి యధికారులు నృ త్తగీత వా 

ద్యములతో డ నొ విహ్పాచిక్తు చదురొ)_ని నమీస్క_ రించి యకనిం దాను తెచ్చిన స్వర్ణ 

మయం'బెన (బ్రహ్మరథమునం దునిచికొనిపోవుతజీ మహావై ఛనంబులతో నందటు వెంట 

నంటిరాలగా నా విష్ణు చిత్తుండు ఫురము (పవేశించి కో వెలముందణ (బహరథంబుడిగ్గి 

యచ్యుతుని సేవించి యాచేవుని యను గ హం౦బున లబ్బం బైన కాంచననిరి్మితేంబగు తేన 

గృహము (పవేశించి తో"ల్లింటికం టె నధికంబుగ భాగవతపూజాపరాయణు౦ డే 

యుం 'డెనని భావము, 

మ. ఉలుపా ల్పట్టినయిండ్ల మజ్జ్ఞననృపార్టోదారభు కి కి కియా 

జలు లై శ హరికొల్వున౯ వివిధలాఃస్యస్సర్థి సుఘాభుకం 

సులవాదు ల్పరి దీర్చి పుచ్చి మణివా+సోభూష్ణగ్రామముల్ 

జలజా తెశ్వు నకు౯ సమర్పణము ని+ప్టం చేసి య వ్వేకువక. 86 

ట్, ఉలుపొల్బ్పట్లన=కానుకలుడెచ్చిన, ఇంధడ్రకా = వారి గృ హములయందు, 

మజ్జన= అ భ్యంగామల చేతను నృ పార్ష్హ = రాజయోగ్య మైన, భు క్షి క్రియా = భోజన 

వ్యాపార ముల చేతను, ఉజ్జ్వలు లై జూ వెలుంగుచున్న వార లై, రే=రాతియందు హరి 

కొల్వునకాజు భగ వక్సన్ని ధానమంమ, వివిధలా స్యస్పర్ధి _ వివిధ == పలు చెజంగు లైన, 

లా స్యజ నాట్యముల యందు, “లాస్యంన్ఫ్భ త్తే తంచన ర్త మని యమరము. సర్ది = వివాద 

పడుచున్న, సుభూ)= = వ్ర్రీలయొక్క_ యు, భుపంసుల=న ర్త రకులయొక్క.యు, “| భకుం 

సశ (భుకుంసళ్ళ (భూవంసశ్చేతి నర్తకః' యని యమరముః వాదులు = వివాదము 

లను సరిదీర్చి=సరిపుచ్చి, (నమ్మకిపజచియనుట . ) పుచ్చి=అంపి, (ఇచ్చి యనుపాఠమున 

వారికి బహుమతులిచ్చి యని యర్థము. ముణివాసో భూషణ [గామముల్ _- మణి=రత్న 

“ Jal 



242 ఆము, క్షమాల్యద, సన్యాఖ్యానము 

ములును, వాసః=వ(్త్ర ములును, భూంపణ= =ఆ భరణములును, (గామముల్ = ఊళ్లును, 

జలజూ తౌ కంనకున్ = పండరీ కౌతునకు, నిష్టన్ = భ్ క్లిచేతేను సమర్పణము జేసి = నవు 

ర్పించి, అవ్వేకువకా=ఆ తెల్ల వాజుజా మున. 

తా. అప్పు డా వినుచిత్తు ననుసరించి వచ్చియున్న పుడమిటేం[డు తమకు6 గాను 

కలుడెచ్చి యిచ్చి యున్న వారి నృ హములయందు నభ్యంగ స్నానములును రాజయో 

గ్యంబు లయిన భో జనకృత్యంబులం, దీర్చికొని ర్యాతీయ౦దు భగవ త్మె_౦క ర్యాస క్త క్ర" 

చిత్తులై యాదేవమందిరముల కరుగుచెంచి యం ద నేక విధ నాట్యములయం౦దు వాదు 

లిడుచున్న నర్తకీనర్హకుల వాదములు దీర్చి వుత్తేంచి యప్పుండ డరీకాతునకు నతిభ క్లిత్రో 

డం (బక్న రళ్నభూపణాం ఎర _గామావళు లాసంగి తెల్లవాజ6గా నే. 

తే. ప్రభువు లరిగిరి క్రుమ్ముజః 4 బాండ్యనగరి 

క మునియు నట్లు వైప్తనా*భ్యర్చనంబు. 

దన బేరంతనతులసి క*+దామకరణ 

దాస్యమును చేసికొనుచు. దఃత్సరత నుండె, లి 

టీ. (కమ్ముణకా = తిరిగియు, (పభువులు = అధికారులు) పాండ్యనగరికిజ = 

మధురకు, అరిగిరి= వెళ్ళీరి, అమృునియుక ==ఆ విష్ణుచిత్తు(డును, అట్టు=పూర్య పకౌరము, 

వై స్లవాభ్యర్చనంబుకా =భాగనతౌ రాధనమును తేన. **ను - తీన=తేనయొక్క్మ., చిరం 

తన=బహుకౌలమునుండి యొప్పియున్న, తులసీకాదామ = తులసీమాలికలయొక్క_, 

కొరణ=చేయుటయను, దాన్యమును= కె ౦క ర్యమును, చేసికొను చు = సలుపుకొనుచు, 

తత్పరతకా=భగ వదాన క్తి చేతను, “తత్త రే వనితా సక్తా” అని యమరము. ఉండెకా. 

తా. అప్పు జశ్యాపభువులు మధురా పురంబునకు మరల నే తెంచిరి, పిముట ముని 
జాలీ 

వరుండెన యావిషుచితుండు ముకుపటియటు తాను ఫాగవతా రాధనమును, చిరకాలా 
ర్ల ౯ వావి య 

నుష్టితం బై యున్న తులనీమాలికాౌకరణరూసంబగు భగవ తె్మ..౦కర్యమును చ్రేస్టి క్రొ 

నుచు నా దబేవునియం దాస క్షిగలవాం డై యుం డెను, 

వ. ఒక్కు_నా౭డు మధ్యాహ్న సమయమాలికారోపణా నంతరంబున మం 

దిరంబునకుం బోవునతనిం బ్రసొదమందస్మితవళకుం బగుకటాతం 

బున వీశ్నీంచి పశ్నీ పుంగవ శేతనుండు పుండరీకనికేతన కీటనియు. 
aa) 

టీ ఒక్క_నాండు=ఒకదినము, మధ్యా. .,+నకా _ మధ్యాహ్న సమయ =మథ్యా 

హ్నకెలమంయు, ని, “సమయా కృ పథ చార శౌలసీద్ధాంతసంవిది యని యమరము, 

మా లికారో పణానంతేర ౦బునకా=పుప్పమాల నమర్పణము (6 బేనీన పిదప, మందిరంబు 

నకుంబోవృ=తేన గృహమునకు వెళ్లుమున్న్క, అతనిక = ఆవిస్తుచిక్తున్ని (పసాదనుందని ఖీ 
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వళవ౦బగు - [పసాద = అనుగ్రహము చేత-నెన, మందస్మిత = చిజునవ్వుచేతను, 
వళక్ష౦బగు= తెల్ల నెన, ని, “ఎళోతోధవలో2_ద్దునః? యని యమరము, కటాతుంబు 
నక =అ పాంగద రృనము చేత్క వీషే ంచి= చూచ్చి, పక్షీ, పుంగ వశేకనుండు =గ రుడధ్య జాం 
డు (భగవంతు(డనుట.) పుండరీక ని శేకనకుక=లక్నీతో, ఇట్లు=పక్షషుమాణ కమం 
బున, ఆనియెకా=-పలిశెను, 

తా. ఒక్క_నా( 'డావిస్షుచిత్తుండు మధ్యాహ్న కౌలమున నిత్యము తాను పుష్ప 
మూలికను స్వామికి నొ సంగురితిని సమర్సించి తేనయింటికి వెళ్లుచుండ గా నహ్వడప్పక్నీ 
పుంగవశేతను౦డెన విష్ణు దేవ్రం డతేనిం దన కరుణాకటాయ్ష మునకు. బాతుంచేసి యా 

పద్మనికేకన యగులత్న్మీదేవితో నిట్లని నచించెను. 

తే, యామునావార్యుం డొక్కండు + నీమహోత్మం 
డొక్కండును గాదె మన్మతం బుద్ధరెంచి 

రసన్మదీయకృపాతిశ+యమున ననిన 
నిందిరా దేవి తనభ ర + కిట్లు లనియె. 89 

ట్రీ, యాము నాచార్యు (డొక్క. (డు=యామునాణామ్య య డొక్క_౦ండున్యు ఈ 

మహాత్తుండో క్క_6డు ను=ఈవిష్షు చిత్తుండొకండును, కౌాచె=వీరలిరువుకే గదా మన - ఆ ౨ శే 
తంబు=|శీవై ప్ల పసిద్ధాంతేమును, ఉద్ధరించిరి=నిర్వహించిర్కి అస్మ--.నక - అస్త దీయ= 

నాసంబంధియెన, కృ పా తిశ యమున కా = దయాధిక్యము చెతేను, ఆనినకా = ఇటన6 

గె ఇందిరాదేవి = లత్న్మీచేవి, 6 ఇందిరా లోకమాతా మా యని యమరము. 

తేన భ ర్హకుక్రా = తేనకో భర్తయైన (శీమహావిష్షువునకు , ఇట్టులనియెక్రా డా వత్యమాణ 

(కమం౦బున పచించెను, 

తా, యామునాభార్యుండను ఆళవం దాయను, విష్టుచిత్తుండును, వీరిరువు రెకదా 

నాకృపకుం చబ్యాతులై వైన్లవసిదాంకం బుద్గరించి రనంగా విని యా లశ్షీజేవి తనభ ర 
థి థి ఆశీ ఆం ౬. కాన్ 

మొన (శీవిష్ణు దేవునితో నిట్లనియె, 

క, ఇతనికథ యెుజింగినది కా 

యత దేమి మయునర్చె ననిన + న బ్హాయుం డా 

శ్తెప త్రగినిలయ కిటను 
జ aa) / 

నతివ కలం డొకో(దు మత్పః+ దా శృితు. డాదిక౯ా, 40 

టీ, ఇకనికథ = ఈవిహ్షుచిత్తుని దరి త్రమ్కు ఎజింగినదికౌ= తెలియంబడినదిగ దా, అత 

డు=అయామునాణార్యు (డు, ఏమియొన ర్పెకా=ఏమిచేసెను, అనినక్ =ఇట్లు మంద 

లింప6౫గా, అ హైతుండు= స్రుండరీకాతు (డు, ఆళతప త్త్రనిలయకుక్ =ఆ యిందిరె 



244 ఆతము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

జేవిక్సి ఇట్టనుకా=-ఈలాగునంబలికెను, అతివ=ఓ లకీ, అదికా=తొలుదొ ల్పను, మ 

తృ దాశితుండు, మత్చీద=నా చరణములను, ఆశితుండు=ఆ(శయించినవాండు, ఒకం 

డు=ఒక్క_ం౦డు, కలండు=ఊండెన. 

తా. ఈ నిషుచితుని చరి తంబిల్ల చెలియంబడియున్న దిగాని యయ్యామునా 
ఇ 0౧ 

చార్యుం డేమి యొనరించెనో తేలియ(బడమ శాన వివరించి తెలుప్రమనవుం డప్పు 

డప్పండరీకాతూం డాయ స్టైలయతో నోయింతీ యింతేకుమున్ను మదీయ -చరకారవిం 

దమరంద సాన (పముదిత హృదయుం డై యొక్క_రుం డుండె నని యానతిచ్చెను. 

ఆ, అతండు చిజబుతనాంటజె + యాచార్యకులమున 

వేడ్క వేదశ్ళా స్త్ర విద్య లభ్య 

వీంచు చుండ నపుడు + చెలువ యిప్పటిపాండ్య 

నృపతి పూర్వవంళ్యుం డె యొకండు, 41 

టీ, ఆత(డు= ఆ యామునాణార్యు (డు, చిజబుతనాంటే = పిన్నవయస్సున నే, 

ఆచార్యకులమునన్ =గురుని గృహమందు, ని, “సభావాసః కులం కీతిి యని యమరశ్తే 

పముంవే దళా(స్త్ర- వే ద శుకులు,శా స్త్రు-పషట్భా(స్త్రు ముల్పువిద్యలన్ =క ళ్ అను, అభ్య 

సించుచు ౨డక్ = నేర్చుకొనుచుండ (గా, అన లగా6 జదువులుచదువిలగా ననుట ఎ వెలువ== 

ఓలవ్షీ దేవి ఆపుడు = ఆ కౌలమందు్ర ఇప్పటి పాండ్యన్భపతి పూర్వ సంశ్వు దే 

ఈ పాండ్య రాజువంళమున 6 బూర్యుము జనించినవా6 డె, ఒకందు=ఒక రాజా, 

తా, యామునాచార్యుండు బాల్యమంచె గుకుకులవాస మొనరించుచు వేద 

శా సాది నిఖిలవిద్యలు గఅిచుచుండు నవసరంబున నిస్పట పాండ్య రాజుయొక్క 

వంశజుండగు పూర్వపు రాజులలో నొక్కారుండుండెను. ఇక్క_డ యామునాఇా 

ర్యనికం కె విష్ణుచిత్తుడు పూర్వులడైెనను యామునాభార్యుండు పూర్వుండని భగ 

వంతుడు చెప్పుటవలన లోక సంరక్ష ణార్భము భగవదనతారము లెట్లు పలుమాటు 

కలుగునో ఆౌ్టే భాగవతావతారము లని యెజు6గునది. 

"లే, వెట్టిశె వంబు ముదిరి మద్వినుతి వినండు 

నతి యొనర్సండు మావక+ ప్రతిమలకును 

హారుంజె పరతత్త్వ మను మదీ*యాలయముల 

నుత్సవంబుల కులుకు సోయ్యురును నటం - 42 
మ్, 

టీ. వెట్టి కె వంబు=చి త్త భిమరూపమైన శినభ క్ట, ముదిరి= అతిశయించి, మద్వి 

నుతివినండు= నా సో కేముల నాలకింపండు.(అనంగా జెవుల6 బెట్టండనుట) మామక [పత 

మలకును=నా సంబంధులయిన మిగ హముఅకును, నతియొ నర్బండు=నమన్మ_రింప:డ్రు 

న. 
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జూరులడె=కివుం డె, పరత త్తమనుక్ = పర బహ్మామమను, మదీయాలయము లకొ= 

విషుమందిరములయంద లి, ఉత్స పములకుక =తిరు నాళ్ల్కు ను, ఉలుకు డొ= అద రిపడును, 

నెయ్యురు నుజ అతని స్నేహీతులున్కు అట్ల=అరాజువలె నే, (ఉలుకుదురనుట.) 

తా. ఆ రాజునకు వెల్తీశెపము ముదిరి విష్ణుస్రవములు చెవియందుబెట్టక విష్ణు 

విగహములకు నమస్మ _రింపక నిస్తుమందిరములయందు జకిగింపంబడు నుత్ఫే వాదుల 

కసవ్యాపడుచు శివుడే పగబహ్మ మని తాను కనన్నేహీ తులతో నాడ నివ్విధంబు 

గానుండెను, 

సీ. అశ్రాంత జంగమా+ర్చా శ్ర వ ర్తిలు, 

వేదవిద్ది జపూజ + ఏటం గలుపు 

ప బలె _ భొమవారపు ఏర భద్ర పెర మిడు, 

గృహా దై వతంబు లీ+ ఆంకు లింక 
ర టి 

వణ్లనతిళాద్ద చయ మారం బెటు శం, 
బ్ య నస 

> అడ ర అట రా 
కరదాస మయ్య భక్త ప్ర తికి 

నాద్యంబు లైన దే,వనాలయంబులు నాల, 

నవని నిరాశ మః+ఠాళి నిలుపు 

చే, జందె ము తీరే వంబు6+ జెంది 'తెంచు. 
ఎ ర్ల _ ల 

దేవ లె ప క్ష బతితు లారాధ్య బేవళ్లై + ప్రాప్యు లనుచు 

నుపనిషత్తులు నారివె+ నుబ్బీ వినును 

వెండి యే జంగ మె_క్రిన + విజబింగుపడును, 48 

టీ, ఆశాంతజంగభూ ర్చాశద్దకా - అ కాంత=ఎడ తెగని, జంగమార్చా=జం 

గములపూజయందు, (శ్రద్ధక్ =అస కి చెత (అత్యంతజంగమార్చా గ్రద్ధననియును బా 

క్రముకలదు.) స ర్తిలంక =(పవర్హించును, వేద విద్ది గజవ్రూజక _ వేదవిత్ =వే దార్థ మె 

తీంగిన్స ద్విజ=(బాహ్మాణులయొక్క_, వూజక=సపర్యమును, వీటంగలపఫుక-=వ్యర్థ 

మగునట్లు చేయును, భామ...ము - భోనువారప్రు=అం-గారకవార సంబంధియైన్క వీరభ 

_పశ్లెరము=వీ రభ దప శ్లేరమనుగ ణార్చనను, ఇడుక =జఒనర్చును, గృహడై పతంబులు 

=ఇలువేల్సులు, ఇల్టీంకులింక ౯ =మిక్కి- లి యింకిపో గ్రా ( బెదిరిముడిగియుండలగా 

నని కొందజుం, అపక్న్షీమున నిజ్దింకులనలగా జింకలుభయము నొంది దూరముగ వెళ్ళుటకు 

యశ్ని ౦చు సమయమున 'శెచరి ముడిగియుండు ననస్థావి శేషము. ) పల్ణానతి (శాద్ధచయము 

= తొంబదింయయాటుతిభైలు, న్లో.“ అమాయుగమను (కౌ ంతిధ్భ తిపాతమహాల యాః, త్మ ఫో 

యు షర 

శ ru 7 ఆ క్ష్ అ నాం స్ ఇ 

దు దా చెయా పణపతీం? పక్షీ రతాః అరక్ = నశింపటూా, ళంకరదచదానమయ్యం == 
మఖ EI విజి ఫీ | | క £ 



246 అము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

శంకరదాన్యముగల యయ్యలనియెడు, భ క్ష(పతతికిక = సేవక సమూహములకు “పె 

ట్రాక్ =ఇడును, ఆద్య ౦బ్బులైన= ఫు రాతేనములగు, దేవాలయ౦బులు=కో వెలల్కు (వా 

లకా=పడిపో6ంగా, అవనికె=భూమియంమ, నిరా... లినిరాళశః=జంగములకు, మఠాళి 

=సన్నా్యాసులు మొదలగువారుండుగ్భ వాసమాహాములు, నిలుప్రక్ =క ట్రైంచు న్రు(జం 

నమపేకస్థులకు స్థిర ంతులనియును, మణీ యు వారలశే చరంతులనియు, లింగ ఛారు లయొ 

క్యా గురువులకు నయ్యలనియును వారిలో స్యవహార ము గనుక స్థం” లిమఠాలి యను 

పాశమున స్థిరంతులమక ముల నని యర్థము.) జం'చెము=యజ్లో పవీతమును, ఉత్తరశెవం 

బుక =పిమ్మటపచ్చిన శె వంబును, శంది=అంగీక రించి _తెంచున్ = _తేంచివై చును, 

పతితులుజ వేద బాహ్య్యులన) ఆరాధ్య దేన ళ్ళ=ఆ రాధ్య దైనతేము లె (అనలా లింగథా 

రులనుట.), _పాప్యులనుచున్ =వాంద (దగిన వారనుచును, ఉఊపనిప త్తులు= కెలాన్ని 

ర్మ దాద్యు పనిష త్తులను, వారిచేన = ఆ యా రాధ్యుల చేతను, ఉబ్బి= సంతో షి౦చ్చి విను 

చున్ =ఆలకించినినుచునుు వెండి=మటీ యును, ఏ జంగము=ఏ జంగమదేవరై నను, ఎత్తి 

నన్ = పశ ౦సచేసీనను వెజంగుపడున్ = ఆశ్చర్యపడును. 

తా. అనయా నప్పాంత్యరాజు వైదికంబులగు కర్శముల మాని జంగాల సేవిం 

చుచు వారు చెప్పు శెప శాస్త్రముల నే యాదరించుచుండె నని ముఖ్య తాల్సర్యము, 
నూ 

క, వ్రవలింగముః. దాల్చినజన 

నివహము లేమైనం చేయనిది పాపము దా 

నవుగాదన. డాసమయము 
పులక య ౫గ+హారము లిచు?౯ నవునను విప్రుల ఓ షై 9 44 

టీ, శివలింగము(డాల్సిన= శిపలింగము గట్టికొనిన జననివ హములు=న రసమూ 

హములు, ఏ మెన(జేయన్ = ఏపని చేసినను, తౌకొ=తాన్సు ఇది=ఇట్లొనర్సుట్క, పాపము 

=దురితమవునిి అవుంలగాదనణడు = యు క్తమని గాని అయు కృమనికొని చెప్పడు అసమ 
ఆతి బాత ఎ ) 

యముక్రా=టయాచారమున్ము ని. “సమయాళ్ళపథాభార కొలసీద్ధాంతే సంవిది యని 

యమరము, ఆవునను వి[ప్రులక = అదియు క్రమని చెప్పుచున్న పుడమి వేలుపులక్కే అగ 

రము లిచ్చుక"=|_గామముల నొ నంగును. 

తా. మటియు నారాజు లింగథాటులగు జనంబు లెటువంటి దుష ్మ్భత్య ము 

లానర్చినను విచారింపక యుండుటయ కాక్క యా శెవా భారము యుక్త మని తన యభి 

(పాయము ననుసరించి పలుకుచుండు (బాహ్మణుల క హారాదుల నిచ్చుచుండెను. 

తే, అతండు 'రాజ్యంబు. బచాలించు+నవసర మున, 

దనవళ ౦ బై నయటభ్రయి త్తాన్రుపర్షి 6 
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గలుగు నలపుట్టరానిము+క్రామణివర 

కులము మూ హె శ్వరులకం ధ+ రలకుం దిణె, క్తీ్ 

టీ. అతేండు=ఆ స్పాండ్య రాజు, రాజ్యంబుక =దేశమును, పాలించు నవన 

రమునన్ = ఏ చున్న కౌలమంము, తకనవళ౦-బెనయటి =తనయఫన మెన, అతా మపరి 

=ఆతా(మసర్తియ నునదియంను కలుగు, **బు_కలుగు = జనించుచున్న, ఆల=(పసిద్ల 
థె 

మైన పుట్టరాని=అపూరము లైన ముక్తామణివర = (ేష్టంబులగుము త్తి యముల యొ 

క్క_., కులంబు=రాశి, మా హేళ్వరుల కంధరలనుక =లింగఛారుల మెడలకుతెజఅకా 

జసరిపోయెను,[ కంథలకును దెజఅవను పాఠ మున బొంతలకు సరిపోయొ నని యర్థము.) 

తొ. ఆరాజు రాజ్యపాలనం బొనర్చుక లే. దనటదేశమందున్న తా్యమపర్తి యను 
(టా ae) 

నదియం౦ దుద్భవించి యమూల్యంబు లె చెలంగుచున్న ము త్తియపురాసు లాలింగథారుల 

కు హారములయ్యె నని భావము. 
చే ద డి జా లన . అప థ అపు చ్చకు లగు బ్రాహ్మ జ్ఘమెల్ద 

నాత్మజనిభూమి విడువలే + కలికభూమి 

గడ్డముల నాన రుదు రాక+లిడ్డ సంది 

సూతసంహిత లిజీకించి + చొరం దొడంగిరి. 46 

టీ. ఆప్పుడు=అ కశ్కెలమంనుు ఇచ్చకులగు = ఇచచ్చానువర్తులెన్క _బాహణ" 

ఘ మెల్ల క=వి ప్రులందటును ఆక్మ జనిఛభూమిక = తమజన్మభూమిని, విడువ లేక == 

త్యబజింప (జాలక, ఆఅలికళూతి _ అలిక=ముఖమందలి, భూ కి=భస్మము, గడ్డముల క == 

చుబుక్కపదేశములయందు, ఆనక =నిండంగాా రుము...దచకా-రునురాకలిడ్డ = ర్మదా 

క్ష లుకట్టికొనిన సందిక=సందిటియ3దు, సూకసంహితలు=సూతనంహి తా (గంధము 

అను, ఇజేకించికొని=జూనిచికొన్తి చొరందొడణిరి=| పవేశింపనారంభించిరి. ని. “జని 
క ఏ ( es న రిషి ( రుత్చృ ల్తిరుద్భవ యనియు, *భూజి ర్భృస్మని రసిక యనియు నమరము. 

తా. అఫుడు జన్మభూమియం ద పెక్షగల కొందబు _బాహణు లా రాజుయొ 

క్క. యిచ్యానువ ర్హనముగలవార లె తేమముఖములయందు గడములవలు కో వ్యాపించు 
ఇ జామి షా GB 

నట్టు విభూకి(బూసీ రుదాక్నలు ధరించికొని చంకలో నూకేసంహితే యను (గంథ 
00 

ము నిటీకించికొని యెమటికి రా సాగి రని తాత్పర్యము, 

క. శీలముం బటియు గంజా, హోల లు పాంశున భుజించు+న ధముల బె టం 
A) QQ 

జాలండు నై వ౯ విప,స్టాలిత్యము బైట వేసి + కనుగిణువు సభ౯,.47 
aa ఖు రా 

టీ. శీలముక =జంగమదీ క్ష ను, పట్టియుకొ =ప్రూని యును, గంజాహొలలు-గంజా 

=గం౦జొయిని, హాలలు=వివిధమ ద్యముల ను ఊపాంశునక=రవా స్యమందు, భుజించు 
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“ధములక్ = సేనించుచున్న నీచులను, బెటవై వక =బయలుబెట్టుటకు చాలండు= 

శ క్రిపానుండగు కు, వి ప్రసా లిత్యయుకా_ వి ప్ర=_బాహ్మణులయ.., స్టాలిత్యముక = 

త స్పతమును, బెటవేసీ=(పకటనచేసి సభకా=కొలువుకూటమంము కనుగిఅవుక = 

కేజళనము చేయుమని సభ్యుల జూచి కనుసంజ్ఞ (జే మును. ని, *సురాహలి పియాపహూ 

లా'_యనియు, *ీరహళ్య్నోపాంళు చాలిజ్జ్ఞ' యనియు నమరము. 

తా. కెఐదీక్న వహించియు రహస్యము గా గంజాయి! దిని మద్య సొనము6 

జేయు మన్నట్టి (భహ్షాలను బట విచారించి కికీ౦ప(డు గాని, బాహ్మణులకు6 (దైమాదము 

వేత సంభవించిన కొంచెవ్రుకప్పితములను సభయందు బయలుపటిచి సభ్యులంజూచి 

హీ శనముచేసీ యాక్నేపింప్రుండని కనుసంజ్ఞ 6 చేయుచుండును. 

క. ఆరాజుమహీవి. నియతి మ, దారాధనపరత నుండు) నట్టుండియు దు 

ర్వారవ్యథకుంగానదు, పారము విభుం డసదంఘీ, భక్తుడు గామిక౯. 

(కీ. ఆ రాజుమహీషి=ఆ పుడమి ేనిపట్టపురాణి, నియతిక = భాగ్యము చేతను, 

మదా రాధనపరతకా_మక్ = నాయొక్క_, ఆరాధనజఫూజనమంమ, పరతేకా=అఆస కి 

చేత, ఉండుకా=వ ర్తించును  అటాండి ముక ఆమడ క్తరా ర యుందయూగు, విభుండు 
యాజ 

= పియు (డు, అస్మదంఘింభ కుడు కా జా. అస స్మత్=గాయొక్క_, అం సై = = పొద 

ములకు, కదం కామం ధి వడు నొకండుట జే నుర్వారన్యధకు కొ= మితి లేని 

మసోదుగఖ మునకు, పారముక =తుదను, కౌనదు= చెందదు. 

తౌ. ఆ రాజుయొక్క... భార్య మాత్రము తనసుకృతము చే నాసపర్యయం 

దనుర క్తిగలదియె యుండియు, దనమగండు నాకు భ క్షుడు గాక యుండుటం జేసి, తా 

నపారంబగు దుగఖనము[ దంబున మునింగి యుండు. 

వ. మజీయు నప్వురం ధ్రిరత్నంబు. 49 

టీ, మటియుకొ=ఇంకను అప్పురం, ధీర త్న ౦బు _ ప్రురం| ధి=సచ్చరిత్రేగలనని 

తలలోపల్క రత్నంబు=|ేస్టరెమైన యాపట్టఫు దేవి, 

నీ వింగడం బై నట్టి + ముంగిట నెలకొన్న, 

బృం దావనికి ముగ్గు + బెట్టు దాన 

దశమినా దేకభ+ క్షము( జేసి యవలినాం, 

డోర్సి జాగరముతో + నుండు నిట్రు 

బారసి పోనీదు + పెనిద,.€ బాబుట, 
ఎ. 

క్కు._లువాడు మత్పుణ్య+క థల: ద్రోయు 

న్ నిడికొన్న ॥ 
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'నేమంపుమూనాళ్లు + కామింప దధినాభు, 
మటునా(డు కన్నును + + మనసు దనియ 

"లే, నారజపువన్నె( బ్రతి సెజ్ట + కరుగుం గూర్షి 

నరుగు-చో హాం దుడిచి కప్వురపునాభీ 

బెట్టు నిట్టులు మద్భ కి భీ పుట్టి యును ని 

జేశునెడ భక్లి చెడదు మ+దిష్ట మగుట, స్ట్ 

టీ. వింగడం బెనట్టి=విరళముగ నున్న యట్టి, ముంగిటక = ముంగిలియందు, 

నెలకొన్న =పాదుకొనియున్న , బృందావనికికొ = తులనీవనమునకు, తొన = తొనె, 

(ముగ్గుంబెట్టుక =రంగ వల్లినిడును దశమి నాండం= దళమిదినసమందు, ఏకభ క్షముంటేసీ 

ఓర్చి= సహించి, జూగరముతోకా=ని దలేమితోడను, ఉండునిటు = కజాపవాసముం 

డును, చారసి= ద్వాద శీ వతీము, పోనీమ=విడునమ్క “పె నిదక్ = పారణానంతేర 

=బఒక్క_(పొద్దుండి, ఆవలి నా (డు=మటు చటిదినము, (అనగా “సేకా వశియందనుటు) 

మందుంగలొనునిదుర ను, పాజుటక్య_లువాడు = బాహ్హణ క్ర్రీలు పొడునట్టి, పాలం 

డనంగయ బునమి వేల్పు బాసయసంచడనయి నని యాంధనామనం గహము. మ మత్ = నాయొ 

కం: పుణ్యకథలన్ =పవిత్రేక రంబులగు చరి తీముల చేతను, (తోయుక్ = కదడపును, 

సము ంప్రమూనాళ్గు, నేమంపు=నియమమైన, మూ 'నాళ్గు= =దశిమి యుకెదశి ద్వాదశి 

యను మూ౭డు దివనములును, ఆధి నాథుక్ = పెనిమిటిని, కౌమింపదు=కోరదు మజు 

నాండు=ఆ మూండురో జులు కడచినవెనుక, కన్నులు= న్మేతంబులు, మనస్సుక =మనం 

బును, లీనియక్ = అనందించునట్లు, ఆరజప్రువన్నెకొ _ ఆరజపు = మనోహర మైన, 

వన్నె కొ=సౌగ సుతోడను, పతి= పియానియిక్క, సెజ్జకుక = పానుపుమాందిక్సి 

కారి రక =సేమచేక, అమగుకొ= వెళ్లు ను, ఆరుగు వ = ప్రయుింగలయుటక వెళ్ళు 

నపుడు, గాభికొ= నిడు పుగ (బెట్టిన కస్తూరిబొట్టు ను, తుడిచి = తీసివే స్రీ కప్పురపునా 

ఖికా=కర్చూూర పుబొట్టును, పెట్టుక =సెట్టుకొనును, (విభూతిచుక్క_యని పెనిమిటి 

కగపడునట్టునుట ఇట్టులకొ=ఇనిధంబుగ,నుద్భ క్టిపుట్ర్ యును= నాయందుంబూజ్యూ 

మయ వ త ర్ అ 3 
విడుసదు, మదిషస్ట్రమగుటన్ జా నాకిస్థ మెనయది యగుట చెతీన్కు (తగ పతి వతృలె 

యుండుట తమకిష్టమని తెలిసి యా మె పతిభక్తి విడువదనుట), 

తా. మణి ము సచ్చక్మితలు గలవనితారత్న౦ మైన యారాణియు, విశాలం 

“జెన న గళ్లయొక్క_ముంగిళ్ళయందు ఛెలకొనియున్న తుల నీవనమం దు. దాన (ముగ్గులు 

సెట్టు అుదు దశమి'నా6 డొక్క పాద్లుండి యేకాడశిని శుద్ధోపవా సజాగరణములగోత 

తై 
డపి ద్వాదశి నాయడు పారణయొనర్సి (బ్రాహ్మణ స్ర్రలు పోడుచున్న విష్ణున్నాత పాశ 
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ములచేత నిదురపోకయ (పొద్దుపుచ్చి యామూండురాతులు పతిసంభోగ మా6 నోరక 

నియమముచేత ని ట్లుకౌదకీ వతమాచరించి యామబణునా6డు (పియు6 డుత్సహించు 

నట్లు కన్నులపండువై నాబగాయున్న యలంకౌరమున౭జెలంగుచు నత్యంత్మ పీతితోడం 

ాంతునిం గూడం దలంచిపోవు నవనరంబున ముంచు దనముఖుంబున నిలువుగ నునిచి 

కొనియున్న కస్తూరీతిలకమునుదుడిచి శెవదీక్ష నహించియున్న తనభర్త విభూతి యని 

యుత్సహిం౦చునట్లు కర్ఫూరముత్ య జాక్క_బొట్టు పెట్టి పతిశయ్యం జేకును. నా 

యం దిట్లమ్బతంబైనభ క్రి జనించి మును శ్రీలకం బతి వ తౌధర్మం బత్
యం తాద రణీయం 

బని మచ్చాసన౦బు నెటింగియ పతిభ క్రియందు మిగుల ననుర కురా లె యుండె నని 

భావము. 

క, వనజజరుద్రాదులు వు, త్రనువ్రల తత్స్నూజనంబు + తథ్యము మత్చూ 

జనమతదీప్పిత ఫలదా, తను నే నక్షైనం గలను 4 తరతమవృత్తుల్ , 
౧౬ 

టీ, ననజజరు దాదులు=[(బహ్మాయు, రుదుండు మొదలగువారు మ త్తనువుల= 

నాళ దీరము లే, తత్చూజనంబు-తత్ =వార లయొక ్మ-, పూ జన౦బు=ఆర్సించుట్క మ 

త్వూజనమ=నన్ను€ గూర్చి యొనర్చినఫూజయే, సత్యము =య థార్థము . తదీ,.*ను _ 

తత్ =అట్లా (బహ్మరుదానులను బూ జించుఖారలయొ క... ఈప్పికేఫల = ఇస్ట సిద్ధు 

లకు, డాతను=ఇచ్చువా (వను, -నేన= నేనే. అట్టునకా=అలాగ నప్పటికిని, తరతమవృ 
యె 

త్తుల్ =హెచ్చుదగ్గులు, కలవు=క లిగియుండు ను. 

తా. ఈశానుడు (బహయు లోనగువారంతయును నాళరీరంబు అగుటంజేసి 

వారల నారాధించినయెడ య థార్థముగ నన్నా రాధించినట్లు సంతసించి యట్లొనర్చిన 

మనుజులకు న హ్లైర్ణ ముల నిచ్చు వాడను చెనయెనను నాకును వారలకును దారతేమ్య 

ము గలము. 

క్, శేవలశరీరదృష్టిన, దేవతల నేఖ కలుగం + డెలిసినజడుల౯ 

నావాసు దేవతాస్థ్రితి, భావింపనిపూజ సాంత+ఫలమై త్రిప్వూక్* 52 

ట్రీ, శేవలళ రీరదృష్టిన-కేవల=ముఖ్య ముగ, శరీర= ఇతరబేసతల శరీరములయొ 

కాం దృష్టిన=చూచుట చేత నే, దేనతలక-=అ స్మచ్చరీర భూకు లై న యితర దేవతలను, 

బీజ కలుగక =(పల్యేకముగ నున్నట్లు, అెలిసినజడులక్ =ఎటేంగినయజ్ఞానులను నా 

వాసుదేవతాస్థితి - నా = నాయొక్క, వాసు దేవతా=వాసుబేవత్వముయొక్క_, శ్లో. 

“సర్వ తాసా సమ స్తంచ పసక్యలేతివై యతః, అతో౭_స్యవాసుదే వేతి విద్వద్భిః పరిప 

ర్య తే” అని విష్ణుపురాణము. స్థితక డాంటను, భొవింపని=తేలంపని, పూజజఅరా 

ధనము, సాంతఫల మె- సాంత=అంకముతో ౧ఛాడిన, ఫలమె=ఫలముగల దై, తిప్పుక్ = 

మళ్ళీ ౦చును, 
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తా. ముఖ్యముగ నితేరదేనతేలందటు నా శరీరంబులేే కొన నట్టి దేవతలు నాకు 
వేటు గా నున్న వార నియున్నుబ త్యేకఫల|ప్రదులనియును, డెలిసీకొనియున్న యజ్ఞాలను 

నొ వాసు బేవత్వస్థి తిని 'చెలియనిపూజ యల్బఫల దాయక మె య నేక జననమరణరూప 

దుగఖముల౦ [దిపష్పృచుండు నని భావము, 

వ. మజియు నీరహస్యంబు. దెలియ కబ్బూపతి తామసుండై మామకీ 
నంబు లగు జనంబుల సామాన్య బుద్ధిం జూచుచు. దద్వ్భృత్తుల కగు 

నుపద్రవంబుల నువేటీంచుచు రమోవిముఖుండై యుండ వీశ్నీంచి 
కలీయుగంబునం దృవిడవుండలంబున( గృతమాలా తామ్రపర్టీతటం 

బుల మద్భక్ణులు తటి చగుటను దద్దెశంబున కొొడయం డతం డగు 

టను రతుణళితుణంబులు రాజముఖంబునం గాక చేన సామొత్క 
రించి చేయమియుం దద్రతు ణేచ్చ యస్మడాభిముఖ్యంబునం గాని 
పొ డమమియు నాయాభిముఖ్యంబు సంవాదంబునం గాని వుట్టమియు 

నే వివారించి తదాభిముఖ్యక రణా ర్థంబుగ నాస్థానం బెక్కి వాది 
జయంబు సేయవలయు ననుతలం పప్విప్రృకువూరునకుం బుట్టింప 

నతం డేణి నానా చే శాగతదీనానాథ వృద్ధభూసురకుటుంబంబులకు 

థాన్యాజినపటాదులు వటువులకుం బెండ్లింశ్ల కనుపనీతుల కుపనయ 

నంబులకు. బంగ్వంధబధి రాదులకు సౌర భేయాదియానంబులు మటి 

యు! జెటున్ర గడవుబడియె ననియు. బేదగుడులకు. బూజ నడువ 

దనియు నెడవునం జలిపంది రిడియెద మనియు: దిధి చిక్కు నని 

యు దీర్భ యాత్ర జనియెద మనియును వృతోద్యాపన కనియును 
వ్యాధి మాన్నుకో ననియును జెప్పి పంప నారాణివాసంబు గుప్హాగు 
ప్త్రప,కారంబులం బంపుద్రవ్యంబుం దెచ్చి యిచ్చుముదుస ళ్ళగు 

వర్ష ధరులచేతులకుం గ్రందుకొని చే సాంచిన సందిటితోరణంబుతై 
తోయ నేకదండి త్రిదండి బ్రహ్మణారుల యున్న మితదండంబుల నిండా 

రుకాషాయక ద్రువ్యస్త్ర కావీనపరంపరలం గృమి ఇ “కావళ్ళీ పడగల జా 

డం గొని కేవల కార్పణ్యంబ విద్యగా దక్కి.నవిద్య లెజుంగక వేండు 

సీదృగ్విథా నేక ప్రాణుల కాధారం బగు పడమటి ద్వారంబు. జేరి ప్రతి 

దినాస్మ త్పాద భజనక థాశ్రుతపూర్వ యగునా యుర్వీథవు బేవి "కాళీ 

గ దప ళృ్ళపడెగల జడగొని. 
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ర్యచనాతుతంబులు డావారికముఖంబు నం బంప్ వైదేశికుండ చెప్పవ 

వటుండ వాదిగలిగిన విమ్షత త్త(ంజె పరత త్తం బని వాదించి 7లి 

చెద వసుభావరుండు విష్టుభ క్టీవిముఖుండు గావున వైవ్షవునిమనవి 

విన్నవింప నెవ్యారు వెజతురు నీవు విష్ణుభ క్రపరాయణనవు పతిహ 

తావారవుం గావున నీకు విన్నవించి పంపితి నీవిభుండు నీకు విభె 

యుండు విన్నవించి నన్ను రప్పిం వాదంబు సేయింప నోపు చేని 

వాదించి గెల్చి నిదుభర్హకు భగవద్భ బుట్టించి కృతాగ్ధం గావిం 

వెద నని విన్నవింపం బంచిన. ర్ల్ 

టీ, మటియు, నీరపాస్యంబుక =సర్వ ము నేననియెడి మీకౌంతమును, తెలియ 

క=--ఎటుంగక, అబ్బూ పతి=ల రాజు, తామసుండై =తే మోగుణముగ లవా6 డై, మామక్షీ 

నంబులగు=ముద్భ క్షులైన, జనం౦బులకొ= మనుజులను, సామాన్యబుద్ధింజూచు దు=సాభా 

రణజనులని తలంచుచు, తద్వ్య్భృత్తులకుక- - తత్ =ఆ భ క్తలయొక్కా, వృ త్తులకుకె= 

మాన్య కే తామలక్కు ఆగు నువ దనంబులకొ = కలిగిన చాధలను, ఉ “పేకీ ౦చు దు=నివ 

ర్లీంపజేయక, రతూవిముఖుం డే=పా లించుటకుం బరాజ్యుఖుం డై; ఉండక =నర్డిం 

చుచుండయగా, వీక్సీంచి= చూచి క లియుగంబునకా=కలి కెలమందము |దవిశమండలం 

వర 

యను నదియొక్క_్యయు, తా్యమపర్షీ = తామపర్ణీయనునదియొ క్క_యు, తేట౦బుల క్ల = 

తీరములయందు మద్య కులు='నాకు దాసు లెన భాగ వతో తములు, తిఅచగుటక్ = 
— 0 వ అలో 

బునకా=ఆఅణునే డేశ్ర మునను, కృతీమాలా తౌమపరీ తటంబులక _కృతమాలా =కృలేమాల 

వి స్హరిల్లి యముండంట చేతను, న్. 6 లౌఖలు భవిష్యంతి నారాయణపరాయళ తి క్వ 

చిక్క చిన్మ్నహాభాగ దావి జేషుచభూరిశళి యని శుకయోగీంర్యదునివ చనము, తేద్దేశం 

బునకుకొ = ఆదేశమునక్కు ఒడయండు = రాజ్యు అతండగుటక = ఆ పాండ్య రాజ 

గుటచేతను, *'ఒడయ. 'డేలిక యెకిమోండు పుడమి” డని యాంధనామ సంగ 

వాము, రక్షణకశిశ్నణంబులు - రతణ=పాలించుటయు, శితణంబులు=శా సీంచుటు యు 

న్కు రాజముఖుంబునంగాక = పార్గి న్రనివలన నెకొన్సి "నేన= నేన్సే సామాత్మ_రించి= 

(ప్రత్యత మై, చేయమి యుకా=చేయకుండుటయా ను, త్యదక్ష ణేన్చ - తత్ = అఆభగవ 

ద్శక్తులయొక్క_ రక్ష కచ్చ = పౌలనాఖిలాపషము అస్మదాభఖీముఖ్యంబునంగాని _ 

అస్మత్ = నాయొక్క. ఆభిముఖ్యంబునం గాని = సన్ని ఢియందేకౌని పొడమమి 

యాకొ=పుట్టమియును, నాయా భిముఖ్యంబు - నా= నాయొక్క, ఆఫిముఖ్యం౦బు= 

అనుకూల్యము, నంవాదంబున౦ గాని == సంవా చా త్సాామాణ్యం౦బను న్యాయము చెత నే 

కాని పుట్టమియుక =జనింపకుండుటయును, విచారించి=తలపోని, తదా? ఖముఖ్యకె ర 

ణార్భంబుగక్ - తత్ =ఆరాజాయొక్క._,ఆ ఖిముఖ్య= అభిముఖు  డగుటయొక్క_క రణా 
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ర్థంబుగకా= చేయు టకి కును, అస్థానం బెకి క-= సభను (బవే శించి, వాదడిజయంబు-వాది- వా 

గులయొక [్రా) జంబు గెలుపును, చేయవలాయు కొ జబనరింపవలయు ను, ఆఅను= అను 

నట్టి) తలంప్రు= ఆలోచనను, అవ్వి, పకుమారునకున్ = ఆ బాహహనటువునకు, ఫు ఫ్రుట్టింపన్ = 

జనీంపంజేయ (గా, అతండు =ఆవ్మిఫుండు, ఏణి=వెల్సి, నానా,,.కకా _ నానాడేశా 
గతీ= బహు దేశ ములనుండి వచ్చినట్లియు, దీన=దర్శిదులె నట్లియు, అనాధ = దిక్కు_ లే 

౬6 

వ ~ = a న డ్ rf నట్టి యు, న ఇద్ద = న్ఫృద్ధు లై న టె, భూసురకుటుంబములకుకా = టాహణసంసాతులకు, 

nn ఇ ల నగ : © భూ చై 

ఛా న్యాజీనపటా నులు థ్ న్యజన నడ్డును, ఆజున కా జనములను, పటాదులు=న,స్త్రము 

లులోనగువానిని, వటువులకుక =| బహ చారులకు, పెండింనకును= CoC 0g =నివాహములకునుు 

అనుపనీతులకుకె=జం చెను లేనివార్కి ఉపనయనంబులకుకా జడాప నీతులు గా న్నర్భు 

టకును, పంగ్న౦ంధబధిరా దులకుక = కుంటు గుడ్లు చె చెవిటి వాం డకు, సౌరభయాదియా 

నంబులును = ఎడ్లు మొదలగు వాహనంబులున్సు (సురభీ యన6గా6 గామళేనువు దాని 

వలన? బుట్టినది. సారఖభియ మనంగా "నెద్దు అది వెందలైనవి యని విగహార్లము.,) 

నుజియుక = వెండియును, చెజువుగడమంబడియెననియు = చెణువుగుంటల పని ముగి 

యకున్న దనియు, పేదగుడులకు . బూజనడువదనియు = బీద వడియున్న చేవాలయము 

లోని దేవతలకు ధూ పదీప_నె వే ద్యాదులకు లేకయున్న దనియు, ఎచవునకా= ఎడారిని, 

చలిపందిరిడియెద మనియుక = పానీయశాల నేర్ప జీచెదమనియు, తిథి = వైతృకము, 

చిక్కు_ననియుకొ = దిగ యడుననియు, తీర్థయ్యాతేంజనియెదమునియు = పుణ్యా తీర్ణంబుల 

చేవించుటుకు వెళ్లేదమనియును, (వతో జ్యోపనక నియు = శాస్ర్రసిద్ధక ర్మంబుల 6 దుది. 

ముట్టించుటకొని యును, వ్యాధమౌ న్చుకోననియు = రోగము బోంగొట్టుకోననియును, 

చెప్పిపంపక =నళ్యమ్రచ్చియంప గా, ఆరాణివాసంబు = రాజుబేవి, గుహ్తాగు ప్ప పకా 

రంబులకొ_ గు ప _ప్పవ=రహ న్య మెనట్టేయు, ఆగు ప్ప=| పకట మైనట్లియు, _ద్రకౌరంబులకొకా 

రీతుల చేతీను, పంప దస్యంబుకా = పంపు = అనిపినటై, _దవ్యంబు = సొమ్మగులన్కు 

తెచ్చి = తీసికొని వచ్చి, ఇచ్చు...కుక - ఇచ్చు ఆ ఇడుచున్న యట్టి, ముదుసళ్ళోగు = 

పృద్ధులై నట్ట, నర ర్ల భరులకాపు౦డుల యొక్క, చేశులకుకొ=హ _స్తములకు, [కందుకొని= 

సందడిగొని, చేసాచిన = వాస్త ప్రణబారణము చేయుచున్న, “సందిటితోరణంబుతై = 

సందిళ్ళతో. గట్టిన తోరణముశై, తోంచు...లక _ తోంయజకనంబడుచున్న, | ఏక 

a {og 
దండి==స్తా క్రనన్నా గ్ర సులయొవ కయ, (తిదండి = వెషవనన్నా్యాసు అన(ాగా జయ్యు 

రులయొక యు, (బహు చారుల=పఏటువుల యొక ట్ర్రాయు, ఉన్ననితే= ఎత్తెంబడ్డ, ద౧డ౦ 

బులక =క ఆలయందు, నిండా**,లక్షా = నిండారు= వ్యాపించుచున్న) కహాూాయ= ఎణ 
కధ యు 

టా వ ప 6 ద 5 ఊళ = 

నెనటియు, కదు = పచ్చ నెనటి, ని. "ర గద వ్యేకి పాయో(నత్ర్రై నిం నీ సేపారబే 

3 సె oO  పీంజ్లౌకొ (న పజబ్దళ ) అని యాదవామరములు, వ్యన్మ్రకౌపెన పరంపరలక్ = 

wf స్త్ర = శా టు బులయొక్ర ,_యు, (ద6జిములకు౦ గట్టు ముద్రవస్ర్రములనుట .) కౌర్చీన ఇ 
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గోంచయులయొక్కా యు పరంపరలకొ = నమాహములచేకేను (క్రిమ్మికాకప్సీ, కోవ 

కృపడగలజాడంగొని - కావళ్ళ = కెవలియున్ను స్టానములందలి, పడగల = ముక్కా 

ములయొక్క_, జాడ(గొని = వై ఖరింబెలీసి, ( కొనళ్ళ=వివిధములయొక్క_, పడగల 

= కొసలవలెను, జడగొని= మెలికలుగొన్సి) _శకేవలకౌర్పణ్యంబ=ఒక్క_ దీనత్వ మే, 

విద్య కౌకా = చవమవుగా, తేక్కి_.న విద్య లెటుంగక = వేటు చనువు లెజు(గక, 

చేండు...కుకొ _ వేడు = యాచించుచున్న, ఈద్భ గధ = ఇర్తేఅింగుననున్న టి, 

ఆనేక = లెక్కకు మిక్కు_టం బె న్య (వాణులకు౯ా = వెతనులకు, అభారంబగు = 

ఆస్పద మైన, పళశ్చిమద్వారంబుక్ = వెనుకనున్న గుమ్మమున్కు (అనంగా దిడ్డివాకిలి 

ననుట.) హోర = (ప వేశించి, (పతిదిన = దినదినమం మను, అసగ్టత్నాద = నాచగ 

ఇాముల యొక్క, భజనక థ్యాశుతపూర్యయగు = ముందునవినంబడ్న భజన -గాధలుగల 

చెన్క (పూర్వము వినంబడినవి | శుతప్రూర్యములు, దేనిచేత నా పొద భజనకథలు ముందు 

విన(బడీయున్న దొ ఆదియని విగ హార్ధము. భగవత ఎ దారవింద ధ్యానగరెహ్టురాల నుట) 

ఆయుర్వీధరు దేవికిక = అపాండ్య రాజు భార్యకు, ఆశీర్య చనాత్ష కంబులు=మంగ ళొశా 

సన పూర్వ కాత్షతలన్కు దౌవారికముఖంబునంబంపి=ద్వార పాలుని చేత 6 బంపి, సె చేశ 

కోండకా=పర చేశిన్సి వైప్లవఐటుండక్ = విష్ణుభక్రినల (టహ్మచారిన్ని వాదిగలిగినకొ = 

విద్యావాదము చయువాండున్నయొడ, నిషుత త్తం బె= నారాయణస్వరూప మే, పర 
9 రా అవే 

త్ర త్ర (ంబని=పరమార్లమని, వాొదించి=[పసంగ మొనరించి, ౫ లెదకా=డజయించెదను, - థి 
వసు భావరుండు= రాజు, నిహష్ణుభ క్టినిముఖుండు శ్ “వునక్ =నారాయణునియంపంబూజ్య 

ఢి - అ 

దురు. నీవు, విష్ణుభ _క్టిపరాయణవు=విస్లుభ క్రియందాస క్తిగల దానవు, పతహి తౌ చారవుం 

(పతిపత్తిలేనివా6 డగుటంబేసి, వైస్తృవునిమనవి = విష్తుభ క్తుండనైన నాయొక్క విజాప 

గావున=భర్త కనుక్రూలంబగు సద్య త్తిగలదానవునుగనుక్క నీకుకా=నీకిొజుక్కు విన్న 
వించి=విజ్ఞాపనము చేసీ, పంపితక = అనిసితిని, నీ విభుండు = నీ భర్త, నీకు వి'ే 
"యుండు = నీకవశ్యుండు, విన్నవించి=విన్న పమొనరించి, నన్నుక్ళ, రప్పి౦చి==పిలువ( 

బంచి, వాదంబు=[(పస౦ంగమును, చేయింపక = చేయించుటకు, ఓపు జేనికా=సమరు 
రా 

రాలవైతివ్యా వాదెంచి=(పసంగించి, గల్చ్పి= పతివామలను జయించి, నీరుభ రకుకొ డర కు న 

G 

== నీపతిక్కి భగవద్భ క్తికొజాశ్రీమన్నా రాయణునియం దాన క్రిన్సి వుట్టంచి=జనింపం 
ది ఎర నద ద "రౌ న్ా Nn జేసి కృతాడ్గున్ ఆకృతకృళ్యునింగ్భా కావించెదక =చేసెదను, అని=ఇట్లని విన్న 

వింపంబంచినక =విన్న పము చయ 6బంప6గా. 

తా. వెండియు నీ రవాన్యం బెలుంగక పుడమి అండజానుం జె నాభకులను 
లగ ర. nr.) 

సామాన్య జనులమాడి,_౦ జూచుచు వారల పవనంబులకీల గలుగు నుప దపంబులను 
నారింపకయుండం జూచి నాయం దనుర కి వేని ఈూరాజాను వావమున మెప్పించి 

వనాల 
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నాభక్తుం గావింపనియెడ 6 గలియుగ౦బునం నృతమాలా తా్యమపర్షీ తీరములయం౦దు 

వండిగ వాసముజేయు నాభక్తుల నద్దేశ ము చేలుచున్న యితండు సమ్హానింపండని 

విచారించి వాదమున జయించి రాజును విహ్ణుభ కుం గావింపవల యునను తలం 

పయ్య్యాము నా భార్యునకు “నేంబుట్టింప నతం డచ్చటి కరిగి యచేక దేశముల నుండివచ్చు 

బహువిధ యాచకతండంబుల క్మిప్టైర్ధంబుల నిచ్చుచు మత్చాద సేవయం దనుర కురా లె 

యున్న యా భూపతి బేవియొద్దఫ చౌవారికముఖంబున మంగశాశాసనాతతలం బంపి 

వాడి గలిగినయెడ నిష్షుత త్తం బె పరతత్త్వ మని సిద్ధాంత “మొవరింపరగలవా6 

డయ్యును విష్ణు భ_క్టివియుఖుం డైన రాజునకు నానునవి విన్న విందువారు_ లేకయుండు 

టంజేసి విష్ణుభక్తురా లగునీకు విన్న వించి తిని నీవు నిస్లుభ క్తియు, పతిభ్క్టి యును€ గల 

దానవగుట చెత నీభర్త నీక వళ్యు డై మున్నవాండు గాన విన్న పముంజేసీ నన్ను 6 

విలువనంపిీ (పనంగము6 జేయింపంగలదాన వై తివేని వచ్చి సభయందు౬ _బనంగించి 

వాదులను జయించి నీ పతికి (వ్రీవిష్తుభ క్రిం బుట్టించి ధన్యునిం జేసెద నని విన్నవింపు 

మని పంచెననుటు. 

శీ eG Mal య 

తె, గ్రీవ్మసమయనిరు త్సాహ+ కేకిరమణి 

నవఘనధ్య్వని కలరు చందమున నలరి 

దుక తపు నర్మగో ప్టి. భా డేశుతో డ . 
Cy 

నతని విధ మెటిగింప ని+ట్రట్టు వడుచు. 54 

టీ. (గీక్త.. జింగ్ వ్ముసమయజా _చేసవికాలనుందు, ని. “సమయా కృసథాణార 

కౌలసిద్దాంత సంవిద? యని యమురన “నికు త్భాహ =సంతోసరహి కయెశ, కేకిరమణి = 

అగు నెమలి, నవఘునధ్యనికిజనవ= కొ తృయెన, ఘునధ్యని కిక =ఉణు మునకు, అలరు 

చంద మునకొ=సంశేసీ౧చునట్టు బలె. అలరి=ఆనందించి, ఏక. . స్ట్ ౯-ఏకతపు= ఏ 

'కాంతమందైన్క నర్మ=విలాసార్థ్యమగు, నోప్టి క =ముచ్చటించునపుడు, (సాణేశుతో 

డకా=పెనినిటితో, అతనివిధము-అతని= అయ్యాము నాభార్యునియొక్క_, విధము = 

(పనంగమొనరిం వె దనన్న రీతిని, ఎణిింపకా-= తెలుపంగా, ఇట్టట్టుపడుచుక =అచ్చెరు 

వొందుచును. 

పిమ్ముట నారాజు భార్య 'వేసవికౌలమునం దుత్సాహము లేకయున్న 

యా (డు నెమలి నూతన మెభుధ్వని విని యానందించు పోలిక నుబ్బి యుతృహించి యీ 

కాంతేంబున సరననల్లాపము లాడుేళ్ం దన పాణవల్లభు నితో నయ్యాము నాభార్య 

నర్యుం డానతిచ్చినవిధం బెల్ల నెతీయగింప నయ్యు ర్వీ నాథం చాళ్చర్యము నొంనుచు, 
న. rm Foal or em రా తార గ యు శ ర అలర న దారాల ద దయ గా (| 

ఖీ 

ఏకొతమ, 
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ర్ భూవల్ల భు "జ ళుటురా 
లలు 

తా నాదము. జేసి రీవమాతంబు జయింపం 

గా వచ్చెన్ చూతముగా 

రావింపు మటన్న నాంట+ రాత్రి చనంగక, 555 

టీ. భూవల్లభుడు=రాజ్బా ఎస్రైటూ=ఏలా గేలాగు తాకా=కౌన్సు (బ్రహ్మా 

చారియనుట.) వాదము (ేసి=వాదించ్చి, శీవమకేంబుకా= కే నమకమును, జయింపంగా 

నవ్చెనొ= గలువవచ్చెనో, చూతము గా=వీతీ ౦చెవము గాని రాపొంప్రము=పిలువనం 

పుమ్కు అటన్న ౯ =ఆఅట్లనంగాా నాంటిర్యాతి=ఆ రాతిరి, చనంగకా=వెళ్లీ గా. 

తా. ఆ భూశొంతుం "జేలాగున నా (బహ్మాచారి వాద మొనరించి. శిపమత 

మును జయింపలలండో చూతము పిలువం బంప్రు మనుట యు, నింతలో. చెల్లవాఅ. 

గా నని భావము, 

వు ప్రభాతంబునం బరిమితాస్టానంబునం గొలువున్నభ రమోల చా 
ఎలి లో 

నుండి యయ్యిందువదన యతనియనుమతిం బ్రతిహారిచెతం బిలువ 

బంచిన నబ్బూ నిలింపకుమారుండు. 56 

టీ. (పభాతంబునకొ=పాకేగకౌలమందు, పరిమి తౌ స్థానంబునక =మితి జనము 

గలనభయంమ్మ కొలువున్న =కూర్చు ండియున్న, భ ర్హ మాలక్ = పెనిమిటియెనుట ను, 

ఊండి=నిల్బుండి, అయ్యించువదన=-చంటదునినంటి మోముగలయా రాజు భార్య, ఆతని 

= అరాజుయొక్క_), అనుమతిన్ =సమ్మతిచేత, (పతిహారి చేతన్ = ద్వార పాలకుని చేత, 

పిలువంబం౦ంచినన్ == రమని వెప్పిపంప6 గా నే, అబ్బూూని లింపకు మారుండు = ఆపుష్ 

వేల్పు కొమరుండు. 

క, ద్వారంబు సొచ్చి క్లిత్ర 

గారుడవుపహిా వజ, వెదికం జివ్టరుల6 గం 

పారు నొకవీప్పలముం గని 
యా రావి న్యొదసావీ,+ 3 వలగొనుచు౯ా, వ్ 

టీ.. ద్యారంబు=తలవాకిలిని, నొచ్చి=[పవేశించి, కీ. .హీన్_కీ లతక్కా. 

బడిన గాకుడ=మరకతేమయ మైన, మహిన్ = భూమియందు న(జవేదికన్ =రవలతో ( 
గట్టినతిన్నె యందు, చివురులకా=చిగుళ్ళ చేతను కెం...ముక్ = కెంసారు=ఎజ్జు నగు 

చున్న, ఒకపిప్పలముక = ఒక యశ్వత్థేవృత మును, కని=చూచి, ఆ రానిక==ఆ యశ 

క్లయును, వాదసాకీ కై =| ప్రసంగ మునకు సాక్షీ గా నుండుటకై , వలగొనుచుకా = (పద 
&ీణ మొనరించుచు నని యు త్తరపద్య ముతో నన్య యము, 
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తా. పిమ్ముట పూజూరమునుండి నగు (బవేశించి పచ్చలచేత( బెక్కం. బడి 

యున్న భూమియందు మిగుల వెలగల రనల చేత. గట్రంబడిన చేదికయం చెజనెన చిన 
ఠం 

భచేత నొప్పుచున్న యశ్వత్థే నృత, యును జూది తాను జేయంబూనిన వాదమునకు 

దానిసాకీ గాల కొను నిచ్చతోంగ్రవక్నీణ మొనరించుచు ఏ. 

నీ, పసిండిగచ్చవుర నో+వానముల్ మూట: దుం, 

గితవిశాలనితేయు( జ తి తీయు నెన 
నా, యు 

సభ మహాకుధము పె + తార్లూలచర కం, 
ర గ్ శీ 

థావృతుల్ జటిలులు + నైన జరఠ 

మా హేళ్వరులు చుట్టి + రాహారసం ధిరు, 

ద్రామోయుతీము. దాల్చి + యళికభూతి 

సురటిగాడ్పుల రాల + నరుణాయ తాత్వు,డై, 

కుటుగజె బిలం బ+కోవ. మునిచి 
౧ ౧౧ UU అ 

నంది ముద్రితపాణ + యందు. జెక్కూంది యా, 

'గముములు వినుచు మా+మము పొదివిన 

తే. యలంతిరుదు రాక గమికుట్లు లందు మజణయ 

ఇిలిదపారంబు మించ దుఃన్వలున గప్పి 

యడపమును వాఃడివా లొక్క+యతివ దాల్ప. 

భార్య వింజూవు రిడ నొప్పు + పాండ్యు గనియె. రసి 

టీ. పనీ (డి= బంగా రముయొక గచ్చు=పూ(త, అమరకా=ఒప్యచుండం 

గా సో సొనముల్ = మెట్టు, (అనలగా నంలెస్తు లనుట.) మూ (టకొ=మూ టిచేక, 

కుంగితే =పొ డుగింప బడినది, విశా లితే యుకా= వై శాల్యముగ లది గా౬జేయ (బడి నటియ్ము 
We) 

చి తీఠయుకొ=చి తగువులు గలదియున్కు ఐన సభకా = అస్థానమం౦డపమందు, మ 
సాత్ = అధిక మైన, కుథ ముపెకా zm అ స్పరణమునం మే శార్దూల చర్మకం థావృ తుల్ _ 

శార్తూలచర్మ =.వులిగో లుచేతన్సు కంభధ్రాజబొంకల 'చేత ను, అన్ఫతుల్ = కప్ప యబడినట్టి 

ది లు 
[= క oy "Ey Sr x 

యు, జటిలులు ము-జడలుగ లిగియున్న ట్ల, జర క=నృద్ధులైన, మా హాశరులుడలి౦గ 

వం. ది ఇ gM Wp ఇటే 
ధారుల్కు చుట్లిరాః =సరి వేష్టింప గా, హోర సంధికా_హార ఆము త్యాల పరులయొక్క_, 

సంధిక=సంచమలయం మ రు చాయా యుత ముందాల్చి- రు దాతు == రుమరాక్క_ముల 

యొక్క.) అ ముతము ( దాల్చి== పెక్కు లుధరించి, ని, “శతంసహా[నమ యుతేంలక్ష మానం 

క్యవాచక ”మ్మని పచనము. అలికభూతి=ముఖమందలి భన ము, సురటి గాడ్పులక్ =విం 

బామరల గాలి చేర, రాలజాజపడుచుండంగా, అరుణాయ తాత ౧డె= ఎట్ట నై దీర్భము 

33 



౨55 ఆము క్త మాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

లెనటై కన్ను లుగలవా( డ్రై, కు అంగ దైక =కుజు చ పెళమునందు, బెల్లక్ =వ్మటువైన 

కలగడయందు, (పకోస్టమునిచి= మో ౯చేయాని, నంది, ..దుక్_ నందిము। దితేావ్ఫ హాం 
కిళాంసకీయకరముగల, పొణియంగుకా=హ స్థమునందు, చహ్మా-ంయి=గండద్థలమ 
ను జేర్చి, ఆగమములుపినుచు = వ వాగమము లాలకించుచు, మాం,..మి _ హేవము 

పొదివిన=యెండిపొదిగిన, అల ౯కి నన్న ములయిన్క రు గురాక=రు[ దాత్షములయొక్కా 

గమి=సమాహము, కుట్టులందుకా = అంటుపోంగులందు, 'మెటయక౯ = వెలు౦గ గా, 

వె...బు_వెలి= తెల్లనైన, తపారంబు=పా గాను, మించక =అతిళయించునట్లు గా, 

దువ్వలువక "= దుప్పటిని, కప్పి =ఆచ్చాదించికిెని, అడపమును = తౌం౦ంబూలప్రునం 

చిని, వాడివాలు=పదునుగలభఖిడ్గమును ఒక్క_యతివతాల్ప కా=ఒక శ్ర్రీధరించియుం 
డలగా, భార్య=రాజపత్ని, వింజామర, ఇడక౯ా = వినరలగా, ఒప్పు= చెన్న్నూ౦ందు 

చున్న, పాండ్యు౯= పాండ్య రాజును కనియెక'=చూచెను (ఇది పంచపాదనీస 
మని కొందణున్యు చతుస్పాద మన్కి మటీకొంద "అదసాపాదములేక యు నక్క 

ణింతురు ), | 

తా. పసిండివన్నెపూంతచే నొప్పీ మూడంతస్తుల మెట్టును మిగుల పొడవు 

వెడల్పునుంగల్లి పలుచెణి౦గులయిన చి త్తరువులచెం జెన్నూ ౦దియున్న సభామంటప 
మునంశు గొప్పయా స్పరణంబునం బులితోళ్లును బొంతలును గప్పుకొని జడలు ధరిం 

చిన పృద్ధులగు లింగ ధారులు దన్ను బరి వేష్టించియుండ రత్న హారములయొ క్క నడు 

మనడుమను రు దాతు ములం గహార్చించి ధరియించి నొ సటం బెట్టిన విభూతి వింజూమ 

రల గాలికి రాలుచుండ. గన్ను లెజ్జ (జేయుచు చిటుతేగద్దియ యందు విల డిండుమో6ద 

మో చెయ్యుంచి నంది ము[దితంబులైన యుంగరములుగల వా స్తమున. జెక్కి_లి యుం 

చికొని మాహేళ రులు చదువు శేవాగనుముల నాలకించి వినుచు6 గుందనపు బంగా 

రముచేక గట్టణుడిన సన్న రు దాతల కుట్టుపోయపలుగలి తెల్పనిపొ గాను ధరించి నా 

ణ్యప్రదుప్పటి గప్పుకొని ఒకపక్క నదపమును వా౭డియెనక త్తి చేతంబట్టిన యొక స్ర్త్రీ 

తన్ను సేవింపం ఒట్టపు చేవియైన తనభార్య వింజామర నిడుచుండం (బశౌశించుచున్న 

య ప్పాండ్యరాజుం గ నియె నని భావము. 

వ. కని వినతుం డై చేర నరిగి యజ్ఞో పవీతంబు గాను కిచ్చి కరూర్సున్న 

నాదరింపక సంరంభి యె యవ్విళ్య్వంభరాభ ర్త యిట్లనియె, 59 

టీ. కని=చూచి, వినతుండె-న ముడ్ చేరనరిగి = సమిపమునకు (బోయి, 
యష్ఞోోపవీతంబుకానుకిచ్చి= జం చె ము వాయనంబుగ నొసంగ, కూర్చున్న కొ=అఆ నీను 
డు కౌంగ్శా ఆదరింపక=మన్న నచేయక్క సంరంభిమై = =ఊదేక మగలవాడ్రై అవ్వి 
శ్వా ంభరాభ ర్ల ఆ రాజ్యా ఇట్లనియెక =వమ్యమాణ(కమంబున ( బలికెను, 



చతుశ్తాశ్వాస ము, 959 
థ్ 

"జే. సంగతియె యోయి యిసుమంత + టంగళావు 

త త్త (నిర్ణ యవాదంబు + దరమె నీకు 

నోడిలేనియుం బట్టి ముట్ట యనంగ 

లింగమును గట్ట కుడు వెం జింగి నొడువు. 60 

టీ. ఓయి=ఓ (బహ్మవారి! నంగ తియె=యు క్షమా, ఇసు...వు- ఇసుమంతే= 

ఇంచుకంత్క టింగణావు = పిన్న వా(శవ్రు, త త్త్వనిర్ణయవాదంబు = స్వరూపనిళ్చయ 

పసంగము తర మెనీకుక =నీకు శక్యమా, ఓడి లేనియుక- = పరాజితుండవై తివేని; 

టి=బలాత్క్మ_రించి, మొటోయనంగ కొ=ఆ ర్తృధ్వని చేయ గా, లింగమును గటక= 
€ం డై) వావి వ 

శినమూ ర్హిబంధింపక్క ఊడుగ ము=మానము, ఎలీంగి = వివారించుకొని, నొడువ్ర= 

మాటలాడుము. 

eA 

తా. అప్పు డప్పాంగ్య రాజు న్నీ (బహ్మచారీ! న్యాయమా, నీవు మిక్కిలి చిటుతే 

వా(ఢవ్రుగాన స్వరూపనిద్ధాంతే మె టొనర్చంగలవు. వాదమునం బరాజితుండవై తివే 

మొబ్హోయన్నను వదలక పట్టి లింగముం గట్టించి పంపుదుము ; విచారించి మాట 

లాడుమనియె. 

"తే, వాదుల మటంచు జెప్పించి + వత్తు రోట 

మైన దయ సీర యేమైన + నని విలజి 

జూటుదనమున సభ అక్కు + చొ"రవకాండ్రు 

పాణువారలసుద్ది సెప్పంగ నల. 61 

టీ. వాదులముటంచుక =| పాసంగికులమన్సి చెప్పించి = వర్తమానము6 బంసి, 

వత్తురు= ఏ తెంచెదరు, ఓటమెనక్ =పీడీనను, దయక్ కా జకృపచేత్య ఏమెనక =కొంచె 

మెనను, ఈ5== =ఇయ్యారా, అని=ఇట్లన్సి విలజ్ఞక కే =సిగు లేకుండుట చేతను) జూటుదన 

మునకా =మోసము చేతేను, సభలు== ఎఅస్థానములను, ఎక్కు. = (ప వేశించునట్టి, చొరవ 

కాండు = (ప్రవేశించు స్వభావముగల సాహాసికులైనవారు, నత్తు రను కియతో 

ననగ యము, పాబువారల=(బాహ్హాణులయొ క ్ మ-, సుద్ది = వృత్తాంతమును చెప్పంగ 

నల=వచించుట యెందులకు. 

తా. నముటజీయు నారాజు ఏమియు 'నెజుంగ ని (బాహ్మణులు దాము వాదమం 

దోడినను, గరుణించి కొంచెవుయిన నీయరా చూత మని తలపోసి | పాసంగికుల మని 

చెపి కొనుచు వచ్చుచున్నారు, ఇట్లు లజ్జలేక పూసకొరితనమున సభలను (బవేశించు 
లు 

నట్టిసాహా సికులగు నా వ్మిఫుల నృత్తాంతి  మేమని వచింపుదు నని 'నిందించె నని భావము. 

వ, అని పలికి దరహో హాసంబుతో 'ేవిబెసం జూచి లుట్లని యె. 2 
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టీ. అని పలికి= ఈలాగున జెపి, దరహాసంబుతో ౯ా = చిబునవ్వుతో, చేవి 

చెసకా=భార్యదిక్కు._ను, చూచి = వీకీంచి, ఇట్లునియెక = పక్షునూణ( కమంబుగ 

పవక్క్మా_ణించెను, 

క అస్మన్మతేన్థుం డోడిన 

భస్మము రుద్రాతుములును + చాసి యతనిచే 

విన్మయముగC ద ప్తపుముర 

ఘస్మరచ క్రాంకితుండం + గాం గలవాండకా, 03 

టీ. అస్మన్మకేస్థు డోడినకా = నాకిష్ట మైన శైవముతేస్థు(డు పరాజితుండాయెనా, 

భస్మము=విభూతిని, రు చాత్షములును =ఎరుదురాక్క_ములన్సు సాసి=త్యజించి, ఇతని 

చేకా=ఈ వటువు చేతను, విస్మయముగక = ఆశ్చర్యముగా, తేప్త...డక్ _తప్పపు= 

తపింప౧బడీన్స మురఘుస్మర = మురాసురుని భజ్నీంచిన విష్ణు బేవునియొక్క_) చక్ర = 

చక్రముచేకను అంకితుండన్ =చిహ్ని తుండను, కొగలవాండన్ =ఆయ్యెదను, ని. 

“భక్ష కోభుస్మరో ద్శార*'యని యమరము. 

తా. ఇపుడు నడువ(బోయెడి వాదమున నాకభఖిమతుండయిన శినమకస్తు( 

డో డె నేని విభూతి రుదాతృములం బరిత్య జించి ననీ (బ్రహ్మ ారి చెత ( జ-కొంకితుం 

డయ్యెద ననియె. 

తే, ఉవిద యీనీదువిద్యాంను: + డోజెనేని 

నీకు నితనికి నన్నపూ+నికయ యన్న 

నొవ్పితిమి దేవరానతి + దప్పకున్న( 
జాలు మటీ పంచభూతము + ల్బాల్షీ గాంగ, 64 

టీ. ఉవిద=కీ శ్రీ, ఈ నీమవిద్వాంసుండోడె చీని = ఈ నీపండితుండు పరా 
జితుండాయెన్నా నకుకా=నీకును, ఇతనికిన్ = ఈ యాము నాచార్యనకు ను, అన్న = 

"నే నన్నట్టి పూనికయవ=(పతిజ్ఞ యే, అన్న కొ=ఇట్టన ౫ ఒప్పితిమి=యేము సమ్మతించి 
తిమి. దేవర=తౌము, ఆనతిక = చెప్పినమాటను, తప్పకున్నక = అతి కమింపకయుం 

టిరాా చాలును=పర్యా ప్టము. మటీ=మటీయును, పంచభూతేములు=పృ థిన్య స్టేజో వా 
య్యా కెళములు, సాకీ గా గకొ=నిప్పత పాతముచేత జూచువారలు గా గా, తప్ప 

కు౦డిన6 జూలునని (కింది కన్న యము. 

తా. ఓ ననితామణీ! నీ పండితుయోడెనా నీవును నీ యామునాచాయ్య (డు ను 

చేయ జెప్పినప్లే శెవదీక్ష వహీం౦పఎలనీ యుండుననంగా విని యా రాజుభార్య “రో 
సామీ మియాజ్ఞ కొడం బడితమి మోరును ఒంచభూతములు సాక్షిగా నానతిచ్చిన 

మాటను దప్పక నవపపలయు”” నని (పక్యు త్తరమిచ్చె ననుట. 
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థి 

వ అని పలుకు నయ్యిరువుర ప్రతిజ్ఞ లాక ర్లైంచి. 65 

టీ. అని=ఇట్లని, పలుకు=వచించుచున్న, అయ్యిపవుర = ఆయిద్దణయొక్క_) 

(పః తజ లు=ళ పథములను, ఆకర్టి ౦చి=-దిని. 

తే, అతండు మృుగకృ త్త తి "పెళపెళ + యనంగ బసపు 

గోచి గట్టిన మూదుగ+కోల నెగయం 

బా ంజలి ఏిసితుజ విన్న +పం బటంచు 
) 

నర్భ ముకాసనతే నిట్టు + లనియె( బతికి, రా 6 

టీ. రీకండు-ఆ యామునావార్యుండు, మృగకృ త్తి =కృ్ళ స్తైజినము, పెళసపెళ 

యనంగన్ = పెళ పెళయాశయాను పసప్రుగోచిన్ =వారీ దాకొపీనమ్సు కట్టిన = కట్ట 

బడిన, మో మగకోలక =పలాళ దండమందు ఎగయక =చలింపంగాా 1పాంజలి = 

చేతులుజోడించినవా౭౯డె, న్యము(డ్రై విన్నపంబటంచుక = నేను (_శుతపజచునట్టి 

వానే 
వాక్యము నాలకంపువుటంచను, అర్థము కాననలేక-=సగము విడువంబడిన యాసనము 

గలవాడే, పతి "=రాడానుగూార్చి, ఇట్టులనియెక = ఈలాగనియెను, 

లా. అట్టయ్యియువురు నిర్ణయించు కొనిన శపథయుల 'నాకర్హించి రవాము'నాచా 

ర్యుం డపుడు దానుధరియించి మున్న కృ ప్టాజినము ఇళ్ల” కలాడ6 గాం చాలాకచండ 

మునందు బంధింప ంబడినగోచి చలించునట్టు సగము విడువయిడ్జె యాసనముగ లవాడె 

చేతులుజోడించి విన్నవించెద నాకర్ణింపుమని రాజునుగూర్చి పలిశే ననుటు, 

దేవా యిట్లని యానతి 

యా వల చే గడుపుగూటి + కిట రా నాడ 

'బ్చేవారిం బ్రోవ భీత 

జీవిక వర్ణికిని విధి సృ+జించెను గాదే, 67 

శ, జవ మరా! ఇట్లని=ఈలాగ ని, ఆనతియీావలను== అజ జ్ఞ యి య్యవలదు 

ఏన్ = నేను కడువుంగూటికిన్ =పొట్టవ౦టక మునకు, ఇటరాన్ = ఇక్క_డికిరాను 

నాడబ్బు= నాదవ్యము, ఏవారిన్ (బోవన్ =ఎవ్వరిని రతీ౦ంచుటకొజకు, వర్షికికా = 
_ 

_బహ్మణబారికి భికాజీవిక=-యాన్ఞాజీవనము, నిర్ = హా; సృజించెను గానె 

సృష్టించి మున్నా డుగ దా. 

శా. ఓయిరాజూ నీవీలాగున సెలవియ్యపలను; నేనుకడుపుకూటినిమి త్త మైవివాః 

లై 
కి ఎచవలనిం ఇ అత 

దము౭జే సెదననిచెప్పి పచ్చినవా(డను కను, సేసెవ్యరిని రచ్శ౦ంపవలనయున్న ది; (బహ 

x 0 a ( గ శ ఎల a ద 

చారికి టహ్మ్కా ఖమొన్ఫ్షిని మున్నె సృజియి చియ డలేదా? యనిఖావము, 
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తే, ఎవ్వం డీసర్వభూతస్థుం + ఉ ల్తజుంగు 

నకును బ్ర లేచె నలేనియా+ నతియె "తెచ్చె 

నెజిగనప్ నాల్గు నడవ నె*శ్తుని లెస్స 

యతండ బొంకిన నేమిచే (యంగ వచ్చు. 68 

టీ. ఎవ్యడు=ఏభగవంతు (డు, ఈనర్వ భూతస్థు డు=ఈసర్వాంతర్యామియె, 

ఇ తెజింగునకున్ = ఈప్రకౌరమునకు, (వా దార్థమైయనుట,) _ైపేశే చెన్=| పేరణచే 
సెనోో అతని=అ దేవునియొక్క), అనతియె=లజ్ఞ మ్మే. తెచ్చెకా = తీసికొనివచ్చెను, 
అత (డ= =నన్ను దెచ్చి నభగ వంతు (డె, బొం౦కినన్ = 'అబద్ధమాడినను, ఏమి సే సయంగవచ్చున్ 

=ఏమి సేయంగలను ,ఎటీ గిన వి=నాకు (జెలి సీనవి ) నౌాల్దు= =నాలుగు ముకు లునుునొడువన్ 

= చెప్ప లగా, ఎక్తేని=ఏలాగ్లోనను, తలెస =యోగ్య మె. 

తా. సర్వాంత ర్యామియైన రమే బేవ్రండు నన్నిట్టువాదము సేయుమని (పేలే 

పించెనో యట్రిభగవంలుం డే బొంకినపుడు నే నేమిసేయంగలవా౭ండను. నాకుం చెలినీ 

యున్న నాలుగుయు క్తులను జె ప్పెద దానిపై "నేలాగైనను యోగ్య మే యనిపలి కెననుట, 

చే, పంతమెనను గానిమ్ము + పాదివేంద, 
రై (ని లో 

యుకులను నిగపహాసాన + మొదవనె నేని 
వి గ (ని 

యమ్మ 'దెచ్చినవ ద్య్వాంసు. + డనల వలవ 

చెటు గావింప వలయు నటట చేయు. 69 
ag) C౧ 

ట్రీ. పార్థివేం ద=ఓయిరాజా! పంకే మెనను=నీవాడిన| పఠిజ్ఞ "నైనను కౌనిమ్మ 
= జిరోగనిమ్లు, యు కులను పతివాదియు క్తుల చేతను, నిగ్రహస్థానము= =ఓడుట, ఒదవె 
నని ఎవచ్చె చేని అమ్మ='దేపర దేవి, తెచ్చినవిద్వాంసు (డు = రావనించినపండితు జు, 

అనంగపలను=అనివిచారింపకుమ్ము ఎట్టు గావింపపలయున్ = ఏలాగునంజేయవలయునో , 

అట్లట్ల చేయుము= ఆలాగున నేచేయుము, 

వ, అని యలుకు విడిచి పలికి మగుడం గూర్చుండి యతని యనువుతి 
వాదంబునకుం వొడంగి, 70. 

టీ. అని=ఈలాగన్సి అలుకు=భయమును, విడిచి= జ=త్యజించ్చి పలికి=వా కుచ్చి, 
మగుడన్ =మరలను, కూర్చుండి= ఆసీనుడై, ఆతీనియనుమఖిన్ = = రాజుయొక్క యాజ్ఞ 

వ వాద౦బునకున్ =(పసంగ మునకు, తొనంగం =డాప కమించి. 

తా. ఓయిరాజా! "నం బతివాదియు క్రో కలకు నోడితిచేని మోరానతిచ్చినట్ట పతిజ్ఞ 
నెనను జరగింపు6డుం; అమ్మ గారు పిలువింబంచిన వీద్యాంసుం డని మన్ని 6పక మాక్ 
ము వచ్చినయట్లు చేయించు డని పక్కె_ననుటు, 

. 
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సీ అందులో నొకమేటి + కభిముఖుండై యాత 

డనినవన్ని యును ము 4 న్న నువదించి 

తొడంగి యన్నిటి కన్ని+దూవణంబులు వేగ, 

పడక తేత్సభ యొడంబడంగ బల్కి 

పృక్కమాటల నెన్న + కొక్కొకమాటనె, 

ని గృహాస్థాన మానుగ్ర హించి 

కందుగా "రేగినం + గలల కందజు( దీర్చి, 

నిలిపి యమ్మడలి వా+నికినె మగిడి 

కే. మజి శ్రుతిస్మృతిసూ శ్రసో మాజమునకు 

నె న కక ంఠ కంబు గల్పించి 4 యాత్మమతము 

దగయెబుంగం రాద్ధాంత+మున న్ స్ 

విజితుం గావించి దయ వాని + విడిచిపెట్టి. 71 

టీ, అందులోకా=అవాదులలో ఒకమేటికి=ఒక| పౌఢ వాదికి, అభిముఖు డె 

= ఎదురుగానున్న వాడె, అతం౭డనినవన్ని యును =అతండు సెప్పినయు క్తులనన్ని టిని, 

మున్న నువదించి=ముంద నువాద ముంజేసీ, తొడం౧=టప కమించి, అన్నిటికి= అతండు 

సెప్పినయు క్రూలకన్ని టెకిని, అన్ని దూషణంబులు=అన్ని దోష౦బులు, చేగపడక = త్వ 

రపడక్క “(పథమావై భ క్షికమార్చిందుళ్చ నహాన్సతి క్రియా స్థైషు” ఆనునూ[ తేము చేత 

మువర్ష కలో పము, తత్స భజ ఆసభ్యులు, ఒజడంబడంగ౯ = సమ్మాతించునట్ల్టు గా, పల్కి 

సంభాషించి (పక్క_మాటలక్ా = వార్శములనున్నవారు సెప్పునట్లియు క్లోలన్ఫు 

ఎన్న క =గణనచేయక, ఒకొ్కొాకమాటనె=ఒకొక్కాయు రి క్రిచేత నే, ్యగ్రవాస్థానమను 

(గహించి= నిగ హ స్థానమును బొండించి, యను(గహీం౦చి, (“ని గహన్టాని మేనంగాం 

[నంగ దోష ములకు టేరు. )కొంమగారైే (గిన దొౌమి్మిగాం (బనంగింపరాణా, కల 

గక=ాతొ(టు పాటున సడక్క అం౦దటి క =ఎల్లరన్సు తీర్చి =ననూథానపబచి, నిలిపి=ఉం 

చి అమొ్మొదలివానికినె= =అ మొదలి విద్వాంసున కె, మగిడి=తిరిగ్సి నుతీ=మటీయున్సు 

(శుతి=వేదములు స్మృతి ధర్మశాన్ర్రములు, నూ్యత=వ్యాససూ[(తములు, వీనియొ 

క్క_, సమాజమునకుకె=సమావామునక్కు ఐకక ౦క్యము= ఏకగీవతు కల్పించి=చేసి 

ఆత్మనుతము=స్వమతము, జగ మెటుంగ (గకొ = లోక మెజుంగునట్టు, రాద్ధాంతేము 

గకానీద్ధాంతము గా, ఒనర్సి=చేస్కీ విజితుంగానవించి=ఓడించి, దయక్ =కరుణచేత 

వానికాడఅశని, విడిచిసు. ॥ ' 
Ew 
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తా. ఆ వాదులలో నొక పౌఢవాది క భిముఖుండె యతండు సెప్పినయు కుల 

ను ముందనువాదము (జేసీ యుప క్షమించి పిన్ముట నా యుక్తూల కొన్ని దూప ణంబులును 

దాను త్వర పడక సభ్యులు మెచ్చునటులంబల్మిి యిరు సక్క_లనున్న వారు సెప్పుచు 

న్న మాటల నెన్న క యొక్కొ_కయు క్రి చెతని గహ స్టానములా ద విన నన్ముగహించి సభ్యు 
లు దొమ్మి గానచ్చి (పసంగింప6 దాందొ టుపడక యందజను సమాధానపటీచియుం 

చి యా మొదలివిద్వా౦ సునశే మరల వేడశా స్త్ర (బవ్మాసూ[తేములకో చేకవాక్యతం 

గల్చించి ఇెప్పి పిమ్ముట స్వమతేము సిద్ధాంత మని లోక మెణుంగునట్టు? జేసీ యోడిం 

చి దయచెత వాని విడిచిపెట్టును. 

క, సీ వేవముంటివి రమ్మం, కావలీవానిక్రిని మగిడి *యట్లనె నానిం 

గావించి యొక (డొక (డు ర్క్మానావిప్రు(డు వాదసరణి+నంద అంగలివె౯ , 

టి. నీ వేమంటివి=తొలుతందొమ్మిగ 6 (ట్రసంగింపవచ్చిన వారలల్లో నొక్క_నిం 

జూచి యీవువల్మి_న దేమి రమ్మంచు=రమ్మనియోడించి, అవలీవానికిని= అవల నున్న మ 
ఉయొకనికిని మగిడి=అభిముఖుండె, వానికా=ఆ వానిని ఆట్టనె=మొదలివాదినివ తె 
నే కావించి=చేసీ, మటీయు నీపకౌరముగన్స్ ఒకండొకండు=ఒకనివెంట నొకడు 
గాా రాన్ =రాయగాన్కు ఆ వి పుండు=ఆ యామునాచార్యు డు వాదనరబణిన్ ఇవా 

దముఖమును అంద జున్ =వాదుల నెల్లను, గలిచెన్ జయించెను, 

తా. మఅయొకనికిట్టు తిరిగి నీ వేమంటివి రమ్మని (వనంగించి యోడంగొట్ట 

యావలివాని కెచుసై వానిని నోడంగొట్టి యోాదీతి నొకొళ- కండుగ రాయా నావి 

(పుండు [పసంగించి యందు (బసంగిం చునమయమున నొడంగొ మెను, 

ఎ కటు జ చి విముచేవంజె పరతత ) ల వ, ఇట్లు జయిం ము వు ప తత్తరం బనియు విశస్టా దై (తంబ 

మతంబు నగుటం బ్రతిైంచిన, 78 

టీ. ఇట్లుజయిం౦చి=ఇపి(ధమున గెలిచి, విష్ణు చేవుండె= కీమన్నా రొయణుండే, 

పరతే త్తే గ్టంబని యున్ =పర్యబహహనియును, విశిస్టాదై (తేంబజాజీ వేళ రులకు భేద(పతి 
పాదనమగుటయె, నుతీంబున్ =సీద్దాంతేమును, అగుటన్ , పతిష్టించినన్ = స్లిరపజు ప. 

అద అడ గ్ అల్ అడ థి గా (న్లూల చిదచిద్విశిష్ట పర బహ్మమునకును సూతే చిదచిద్వి శిష్ట పరబహ్మము నకును 
అ భేదమని చెప్పటయ విశిష్టాదై తళ బార్థమనుట.) 

క, ఆయెడను నొక్కొ_పలు కదు 

౫ యుండేడు విప్పలమున + నాయెను విన నో 
హో యిది నిక్కము నృప నా 
రాయణుంజె పరంబు కొల్వు + మతని నటంచు౯, 74 
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టీ. ఆ యెడన్ =అ సమయమంమ్క ఎఏ...నకొ_ఎచుళె యుం డెడు=ఫురో భాగ 
ది 

నానన. ముననున్న టి, పిప్ప లమునకొ=రావిచెట్టునంచు, వినక =ఆందటు వినునట్టుగ, మీహో= 
ఓయి, నృపజ=రాజూా! ఇది= ఈ యాము నాచార్యుండు వెపీ,నది, నిక్కము=య థా ల) 
రము. నారాయణుం డె=విష్షు దేవం డె, పరంబు=పర బహము, అతనికా=ఆనారాయ 

ఆాాల్లే 

ణున్సి కొలువుము=నేవింపుము. అటంచుకొ=ఈ లాగంచును, ఒక్క_ పలుకు=ఒక వొ 
కము, ఆయెక్షా=వినంబడేను. 

తా. ఇ ట్లయ్యాము నాచార్యుండు సీద్ధాంతే మొనర్చిన సమయంబున నెదుట 
నున్న రామి మానిలో నుండి, యోయి రొజా యీ (బహ చారి చెప్పినది నిజము (శీమ 

న్నారాయణుండే పర(బహృమగుటంచేని యశ్షేవుని సేవింప్రమటంచు నొక్క_శబ్ల మెల్ల 
వారలచె వినంబడియె నని ఫావము, 

వ. అప్పలుకులు విని ఖన్నంబై యక్యూ_డినపావండవండంబు దలవం 

చుకొని పోయిన సాయుర్వీధవుండు నతని మాహోత్మ స్రంబునకు సం 

తోవీంచి సాష్టాంగ మెజంగి హక్షాద్భుతరసో త్తరంగి తాంతరంగుండై 
భుజగళ యన చరణకు శేశయభ క్షి వొడమి కృ తార్థ తం బొంది వాం 
డ్యమండలమునకు భాగనేయుండ పట్టార్హుండు గావున. చాత్రంబని 

బ్రహ్మచారి యగున తనికి. దనక డగొట్టు చెలియలిం బరిణయంబు 

సేసి యరణంబుగ నమ్మహోత్మునకు ధా రాపూర్వకంబుగా నర రాజ్యం 

బిచ్చి యువరాజుం జేసి యధీతసాంగవేదుం డగునతనికి నధర్వశిర 

స్పభ్య స్తం బని యెజింగి యందు దివ్యా(న్ర్రమం త్ర ంబుల కలిమి 

యుం చొలిసి యమ్మహోత్తున కెచ్చరించి దుస్పాధం బగువిరోధియూ 

థంబు సాధింపు మని దండయా త్రం బనిచిన నయ్యామునుండును 

సన్నద్ధుం డగుత అీ( దత్పురోహిత ప ధానమం త్రి వక్షంబు సన్ని పీ 

తంబు లగునివ్వార్షికదినంబులు గడపి శరత్సమయంబున విదిష 

త్పంహోరంబునకు విజయంబు సేయు మనుటయు న తైజంగు రాజున 

శకెటింగించి తత్సమ్మతంబున నిలిచె నంత, 75 

టీ. అప్పులుకులువిని=ఆ వాక్యము లాలకించి, ఖిన్న౦బె జా కోదయు క్షంచె, 

అక్కూ_డిన పొపండపండంబు= వావ మునకు నాయ త్రపడినచ్చిన యా వేదబాహ్యుల 

సమూహము తీలనంచుకొని=అవనతశిరస్క మె, లేచిపోయినళ -=డాళ్థిత మెవో గా, 

ఆయుర్వీధవుండునుజ=ఆ రాజును, అతనిమాహాత్మ్య౦బునకు క =అయ్యామునాచార్యుని 

(పభావంబునకు, సంతోషెంచిజావార్డి ౦చి సాహ్టైంగ మెజ లోజాఎనిమిదియంగ ముల్లత్తో 

34 
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నమస్మా_రమొనర్ని, ఉరస్సు, శిరస్సు, దృష్టి మనస్సు, వచస్సు, "కాళ్ళు చేతులు, 

చెవులు, ఈ యెనిమిదింటితో ౬ జేయునమస్మా_రము సౌష్టాంగము (దండవత్తుగా 

భూమిపయింబడుటు సాష్టాంగమండు.) ఏర జేమో డె నన నమ స్కృ తియొనరశ్చె, 

ననుట కిని యాఖ్య లై చెల్లు నని యాంధ్ర నామసం గ్రహము. వా.. 'డ-వార్డాద్భుకేర 

స=సంతోషరసము చేతను, ఆశ్చర్యరసము చేతను, ఉత్తరంగిత= ఉప్పాంగింపండిన, 

అంతరంగుండై=జహృ ద యముగలవా. డ్రై భు ++ క్రిభుజగళ యన= శేప కాయియొక్క_, 

చరణకు శేళయ = పొదపద్ముములయందు, భ క్లి=భజి౦పనవలయు నన్న యాన క్రి పొడమి 

= పుట్టి, కృ తార్గతంబొంది=కృ తేకృత్యు (డే, పాండ్య మండలంబునకు౯= పాండ్య 

చేశమునకు, భాగ నేయుండె= మేనల్లుడే, పట్టార్దుండు గావున పభుత్యమునకో 6 దగిన 

వాడు గాన పొ త్రీంబని=యోనగ్య ండన్సి _ద్రైవహ్మచారియగునతేనికికా = వటువై నట్టి 

యయ్యామునాచారున్యకు, తనకడగొట్టు చెలియ లిక =తనపిన్న క నిష్టస్వనను, పరిణయం 

బునేసి=వివాహము గావించి, అరణంబుగకొ=కట్న ముగ, (ఆరణంబన౭గా బెండ్లి 

"కాలమందు మామగా రల్లుని కిచ్చునట్టి దవ్యము.) అమ్మహాత్తునకుకా = ఆ పటువునకు, 

ఛారాపూర్వకంబు గాకజ దానము గాను, అర్ధ రాజ్యంబిచ్చి = సగము దేళమునొసంగి, 

యువరాజుంబేసీ = పీన్న రాజుగా నియమించి, అధీత సాంగ వేదుండగు=పడంగ వేద వే త్త 

యగు, ఆతనికిక =ఆఅయ్యాము నాభార్య నకు, అధర్వశిర స్ఫు= అధర్యణ శిఖ అభ్య స్పం 

బని=-చదువ(బడినదని, ఎటింగి= తెలిసీ, అందు = ఆ యాధర్వఃణ వేదమందు, దిన్య — 

మహిొముగల్క అన్ర్రమం|కేంబుల=బహో షి ఫ్ర ము మొదలగు నస్రు ౦బుల యొక్కయు, 

తత్సామాత్మా_రము చెయుమునువులయొక్క_యు, కలిమియుకొ=.క లిగియుండుటను, 

తెలినీ=ఎటింగి, ఆమ్మ హాత్సునకు = అతనికి, ఎ చ్చరించిడా ప స్తావ మొనరించి, దుస్ఫాధం 

బగు=సాధింపళక్యము గాని, విరోధి యూభంబుక్ = శో తుసమావామున్కు సాధింపు 

మని=జయింపుమని, దండయా కళ =యుద్ధయాక్రను, పనిచినక్ = చేయుమునలా, 
అయ్య్యామునుండు = అయ్యాము నాచార్యుండు, సన్నద్ధుండగుతేటికా = (పయాణోద్యు 

కుండేన సనమయమునను, తేత్చు; ..వర్గంబు - తత్ = ఆయామునాచార్యు నియొ క్క, 

పురోహిత =పుకోధస్సుల యొక్కయు, (పధాన=మహామంతుల (దివానుల) యొక్క... 
యు మం(తి=అమాత్యుల యొక్కయు, వర్గంబు=గణంబు, సన్ని హితే౦బులగు = నమో 

పించియున్న, ఇవ్యార్డి కదినంబులు = ఈ వానకొలఫుదివసంబులు, కడపి=వెళ్ళ (జేసీ, 

శరత్సమయంబునకా = ఆక్యయుజకా ర్థికమానములయందుు, విద్విష తృేంహారంబు 
నకుక =ళ తువులంబరిమార్చుటకు విజయంబు సేయుమనుటయు=-చనముండనలూా, అ తే 
అ౦గు==ఆ వర్ణాకెలపయు క్తపవిరోధమున్కు, రాజునకుక =(పభువునకు, ఎతింగించిచై 

తెలిప్కి తత్సమ్మతేంబునక =అ రాజుయొక్క్యనుమతి చేతను, నిలి చెళా= వెళ్ళకయుం 
డెను, అంతేఎఆట్లుపిమ్మటను, 
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తా, ఆఅప్ర డట్లమృతంబుగ నుతృన్నంబులైన వాక్యంబులను విని చేయునది 

యు లేక యాసభయందున్న పాషండులగు చుర్వ్యాదులు ఇఖిన్ను లై లేచిపోవంజూచి, 

రా జయ్యాము నాభార్యు మహా త్ర (౦బునకు మెచ్చి సంతసించి యవ్వి(ప్రునకు దండన 

త్స)ణామం బా చరించి (శీవిష్ణు దేవునియందు భ_క్టిజనించుటవలనం గృతకృత్యుండె 

తనరా జ్యము 'మేనల్లునికిం బట్టముగ ట్రునటిసం| పదాయముగలది యగుటంజేసీ యతనికిం 
ఉం డు 6౬ 

దనముద్దుచెలియలినిచ్చి నివాహ౦బొనర్చి యావివాహకెలమున ఛారాపూర్వకం 

బంగ 6 దనరాజ్య మున నర్భల+ జ్య ౦బిచ్చి యువరాజుగా నియమించి తరువాతే నదీతనిషి 

లాత్రు వేదుం డగు నతనిం జిరకౌెలముగ.6 దనక సాధ్యు .లెయున్న శ తురాజుల సాధిం 

ఫుమని నియోగింప నందుల కయ్యాము నాబార్యుం డొడంబడి యుద్ధయ్యాత వెళ్ళుట 

కుద్యు కుండే యున్న ౦జూాచి మంత్రిప్రురో హితులు మొదలగువార లిష్పుడు సంపా ప్ర్తిం 

చియున్న నక్షాకెలమువెళ్ల గానే దండయ్యాత యొనర్నుట యు క్షమని విన్నవించిన న 
మ 0౧ అవి 

వ్విధం బారాజునకుం చెలిపి యతని యనుజ్ఞ నడసి నిలిచియుండే నింతలో ననిభావము, 

ఉం కర్క.కుం డంట కోర కుద+కంబులు వాళిపతి గూర్చినట్లు న 

'య్యర్కు-6డుం దాను గూర్చి మజీ+యాసలిలాధిపచిహ్నా వా హతం 

జేర్కలుగంగ నాతం డెలమి న్మకరస్థిలిం గన్న నిర్ట్యం డా 

గర్క-టక స్టుం డయ్యె నన + గర్కటక స్థితం గాంచె న తీటీ౯, 76 

టీ. అర్కు_(డం= సూర్యు ండం, కర్మ_ శుండంటకున్ =జా(గ్రు.డై నవా (డనుటకు, 

ఓర్వక=సహి ౦పక, ఉదకంబులం=జలములను, వాగపతిగార్చినట్టు=ఐరు ణు6డుసం(గ 

హించినట్టు, అయ్యార్ము_ ండుక = ఆసూర్యుండును, తానుగనార్చి= తొ నును జలనంగ 

వాము(జేసీ, మజి=తీరువాతను, ఆ. . .8క౯-ఆసలిలాధిప చిహ్నా =వరుణునియొక్క_ యా 

గుర్తు, వావాతక్రా=తేనకుచావానమగుట చేతీను, పెర్మ_లుగంగకా జ్య సిద్ద పడునట్లు గా 

అత౭డు= ఆనరు ణుండు, ఎలమిన్ =(పీవితో, మకరస్థితిన్ -మకర = మొసలియందు, 

స్థితిజ =ఉండుటను, కన్నన్ =పొం౦ద గా; ఈర్ష్య్యక = అసూయ చెలీ, తాక=తాను, 

కర్మ_టకస్థు యయ్యెననన్ = కుశీరమందు ర వేశించెనో యన్నట్లు, అత్తటేన్ = ఆసనము 

యమందు, కర్క-టక స్థితింగాం చెన్ ఆకు లీరమందులబ వెశిం చెను. (సూర్యునకు సహజ 

మెన కర్కాటకరాశి (ప వేళమునకు మకరస్థవరు బే ర్యా కృతత్వము నుత్వే9కీంచుట 

వలన ను క్పేకాలంకౌరము.) అనంగా నూర్యు(డు క ర్మా.టకమును |బవేశించెనని 

ఇపప్పుటనలన వర్షాకాల మారంభనూయె నని ఫానము, 

"లే. వనతతివరాహవాహారి వాయుభుగ్వి 

రోధివారణవర్రాభూలాధిం దొజంగె 



268 ఆముకృమాల్యద ం సవ్యాఖ్యా న ము 

నెండ్రి రవి చేర మూండవ యె డకుంజేరు 

తరణ్ ధరణిం . బ మోదసం+ధాయి గాడె, 77 

టీ, వన...ధికొ-వనతేతీ = వనసమూహమును, వరాహ = ఆడవిపందులున్ఫు 

వాహారి=మహి షములున్వు వాయుభుగ్ని(రోధి = మయూరములును, వారణ=ఏనుంగు 
లును, వర్ణాభులు=కప్పలును, ఆధి(దొజగ=మనోవ్యధమా నెను. ని, “వరాహస్ఫూక 

రోఖ్ళు ప్రీః, నీలకణ్ధా భుజజ్బభుక్ కుష్బ రోవారణః కరీ లులాయోమహి సో వాహద్విప 

త్కా_ సరసెరిభాః, భిశేమండూక వర్షా? 8” అని యంతట నమరము. రవి=సూర్యు య 

డు ఎండికొ=కర్మ_టమును, చేరకా=(పవేశింప6గా, మూ 6డవయెడకున్ =జన్మల 

గ్నత్భ తీయస్థానమునకు, చేరుజ(ప్ర వేశించునట్ట్రి తరణి=నూర్యు (డు, ధరణిన్ = భూమి 

య౦ంను, (పమోదసంధాయిజ సంతోషమునిచ్చువా(డు, “కౌొలండె==కెండా ! ఆగును. 

తా, “ప ట్తి్ర౦దళస్థ్రో భానుః అని జన్మరాశికి మూ6ట నాజింట. బదింటనున్న 

సూర్యు (డు శుభఫల(పదు(డు గాన వనతతివా రావ్యావాహారి ,వాయుభుగి (రో ధి, వారణ, 

వర్ణాభుల నామా ద్యశురము పకాౌరనుగుటవలన “నోవా వీవో రోహిచీ” అని నామాద్య 

తరముచేత వీనికి రోహిణీనక్షతమాయొను గాన( గృత్తికౌ (తిపాదం రోహిణీ మృగ 

_కిరార్థం వృ పభ మని నృ షభలగ్న మాయెను, ఆవృప భలగ్నమునకు మూండ వదియైన 

కర్మా_టకొమం౦దు రవి (పవేశింపలా నే వర్ష ములు కురిసినందున యాటింటికిని నంతోప 

కరుండాయెనని చెప్పి సామాన్యము చేతే విశేఎమును సమర్థించి నందున ( ద్మదూపంబగు 

నర్థాంతేర న్యా సాలం కౌరము, అన 6€గా నెల్లప్వు డద క్రిములను గోరు చుండువనము 

మొదలగు నాజింటికిని సూర్యుండు కర్మా_టకమును (బవేశింపంగా నే నన్షా కౌలము 

గనుక వానలుగురిసీ మిగుల సంతోషకరముగా నుండె ననిఫావము. 

కే వన ధిగమనజగ ర్భార్కజనిత ఘృణులు ఇ 

మతి పృసూతికి నతని+ ధామంబు. జే 

ఘనత జొచ్చినయిండ్లను + దనయ లుండి 

'కాన్బునకు. బుట్టిని ల్చేరు+ క్రమము గనమెం 78 

టీ, వ. ..లు-వనధి= సము దముయొక, గమన=పొంవమట చేతను, జ=పుట్టిన, 
గర్భృ== చూలుగ ల (ఆనగా నుదకములో పల గ లిగినటువంటి), అర్మ_=సూర్యునివలన, 

జనికే= ప్రుట్రినటు నంటి, ఘృణులు= కిరణములు, మటి=తేదనంతేర మందు, (పనూలికొ= 

(పసవించుటకు; ఆత నిధామంబుకొ = అనూర్యు నియొక్క_ స్థానమును, 'చేశక్షా=(పవేశిం 
చెను. ఘనతక్షా= అధిక్యము చతర వొ "చ్చినయిండ్లక్ = ఆ త్తవారిండ్లను, తేనయలు = 

కామా ర్తెల్రు ఉండి=కెౌంఫురముండి కా న్ఫునకుకొ=[ పసవమునకు, పుట్లనిక్చేరు[క 

మము=రల్లి గారింటికి వళ్లును ర్యాదను, మానమాంచూయదున్నామనుట,. 
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తా. సూర్యకిరణములే మేసుము లని (పసీద్ధిగాన నటి 
6) 

ములు సము దునింబొందుట చెట 6 గలిగిన లోపల నిమిడియున్న యుదకములను గర్భ 

సూర్యు నివలన బుట్టిన మును 

ముల(దాల్సి (పసవమునకుం దమజన సానమెన సూర్వునింజేరుచున్న వన్నట్లు వర్తి ౦చు 
ఢి ఇ బి లం ల 

చున్న ననియు గొప్పదనము చేత న త్తవారింట గా ఫురము చేయుచున్న కొమా ర్హలకు 

గర,ముగలుగ6గాసే బెడ్డలంగనుటకు ( బుటైనిల్లు చేర్రచుండు మర్యాద యండటు గుర 
3 0౧ చ 

జీంగినదేయనియు భాపము. మేఘములు సమ్ముదోద కము చేతే గర్భమును ధరించి 

లోక మునంతేట పర్షి ంచుచున్న వని (ప్రతీతిగనుక నిటు వర్షింపంబడియొ. 
న్న యణ ణా 

నే, ఉర్వి. గాదంపబినుల యల+యున్సునీఠరు 

దొరుగం ోకులు కేకలు * తోన సేసె 

ద్విజతే నారణ్యక ధ్వని + వినయం జేసి 

గర్భము సుఖ-చ్యుత ము నేయశ4గడలగొ ననలో, 79 

టీ. ఉర్వికా -= ఫుడమియందు కౌ..,ర-_కాదంబినుల = మొయిళ్లోగుంపుల 

యొక్క, అల=(పసిద్ధ మన, ఉమృనీరు=జూబ్బ నీరు, తరు (గక = సవింపలగా, ద్విజ 

తకొ=ద్వి జత్వము చేతను, ని, “ద౧తవి పాణ్ణజోదిజఃి యని యమరము. ఆరణ్యక 

ధ్వని=ఆట వికజనము వర్ష ముఠాగా నిర మువచ్చెనని రొడచేయునుగనుక నదియ మనార 

ఇక శాఖయొ క్క ధ్వనిని,వినంగంజేసి=ుతప అచి, గర్భము సుఖచ్యు తము సేయుక = 

సుఖ ప సపము గలునటొనర్సుటకు, కడలగనన క =డటాప కమించెనన6గా, శేకులు = 
య ap) 

నెమిళ్గు, శేకలు-=కేకౌ స్యరములన్సు తోన=వెంబడిగా నె, చేసెక్ = ఒన'ర్చిను. 

ఇచ్చట మేఘోదయమువలన నంతసీంచిన మయూరములయొక్కా_ శేకలను సుఖ పస 

వార్థ మైన యారణ్యక శా ఖాధ్వ నికి హీతుపని యు త్చే9వ్షీంచినందున నుత్పే్వ్యమోలం 

కాోగము. 

తా. లోకమందు వేకటిగలయువనిదలకుం |బసవనమయంబున€ గల్లునుమ నీరు 

-గానుపింప6లగా నక్క_డనుండు శ్రీలు దానింజూచి (వననకాలంబనియూహించి తమలో( 

దాము గొలగొల లాడుట (పసీద్ధము గావున నావిధముగా నెమళ్లు మేఘమ్ములనుండి 

యుబ్బునీరు (నవింపలగా. దాము ద్విజా అగుటం౦ జేసి సుఖ్మపసవార్డ మారణ్యక శాఖ 

నధ్యయనముంటేసీ వినుపించుటకు నుషకమింవెనో యన్నట్లు వెంబడించి కేశానాద 

ములం చేసెను, 

మ. అలప్మన్యు(డు భానుం డన్కొలిమిలో 4 నభ్ళోంపుం జెన్గొప్పెర౯ 

జల మాయ బిడుగు క్కు జాత్యపుటయః స్కాంతంబు నత్తున్క_లో 

పల జూప న హిమిోందిలోహరజముం + బం బర నా లేచె వా 
య్య జ 

భా? ఏష దల గ+దంతే దివిం బరిషనకా. 50 తలం బాగ్దావమషు లగి లో ల గృద్దం్నల (1 
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టీ. అ...డు-ఆల= (పనీద్దు (డైన, పర్జన్యు (డు = దే వేంద్రుండు (కమురవాండు) 
—4 శే 

ఫానుండక్ =సూర్యు డనియెడు, “కా లీమిలోకఎఅయోగో ళమందు) అభ్రంపు ౯జెనొ 
౧ 

పెరకొ = వేఘుమను పెదనీళకాౌయగును, జలమాయగకా = ఉదకములనింపుటకె 
ఇ ద ౧ ) ర) 

పీ...బు - పిడుగు= అళనియన్కు ఉక్కు =లోవాముయొక్క_, జాత్య ఫు=సజాతీయమె 

నృ ఆయ స్క్మా_౦త౦బు=నూ దంటుజాతియొ క్క అత్తున్మ_౯ =ఆళ కలము ను), లోపలక్ 

=అంతేర్భాగమంను, చూపక =అఆతికింపలగాా మ...మున్_మహి మోంది=భూమందడల 

పించెకా నాకా = అనునట్టు, వాత్యలకా = సుడి గాడ్సుల చెత్క _పాగ్టావమహషల్_ 

_పాగ్గావ = మొదలివెన కొెర్చిచ్చులయొక్క_, మషుల్ = బూడదలు మొగిల్ = 

మేఘము, మొదలక =[ప|సథనుమందుు (గద్దంతె=గ్భ (ధ్ర పరిమాణముగల దై, దివికా= 

అంతరిక్షమందు, పర్వినక=వ్యాపింప లా, లేచె౯కా ఎగ నెను, 

తా. తోొల్లొల్త మేఘము గృధమ్మాతమె యంతరిక్నమున నుండునప్పుడు భూమి 

యందున్న కౌర్చిచ్చుల మషీసమాహములు నుడిగాడ్సులచే నెగురంగొట్టంబడి సై 
9 జ అద జ అర ఆలీ అడ కెగసీ యందున్న స్వల్బ మేఘమును గలయున పుడు పర్హ న్యం దను క మురవాండు సూర్యు. 

డనుకొొలిమియందు మేఫఘమను నీళ్ల కొంగును నీరు కాఅకుండంటకై పిడుగుక్కు_నకు 

సజాతియైన సూదంటుజాత తునుకను లోపల నతుకు ంబెట్టం గా. బుడమియ౦దున్న 

లోవారజక ప్రంజములన్ని యుం బయికి చెగనీ యా మేఘము నాపరిం-వి సృద్ధింబొందిం 

చునట్లుం జెనని భావము. రూపకోజ్టా పిత మైన యు త్చేంకూలంకారము. 

శే, ఇలకు డిగి చుట్టిచుట్టి దు+మెత్తి యెగసి 

పోయి తము ముంచుసుడిగాలి పుష_రముల 

గడలిసీ రభ్ళకలభము 4 లాసె ధరణి 

నభకరికీతు దివి గాంచి+నట్టికరణి. ' 81 

టీ. ఇలకుడిగి-భూమికిదిగి, చుట్టిచుట్టి=గిర గిరందిరిగి, దుమై త్రీ = ధూళిని గ 

హించి, ఎగసి=మిో6ది కెగిరిపోయి తమున్ = తేమును (అనయా వేఘుములననుట), 

ముంచు=కప్పచున్న, సుడిగాలి = తిరుగుడువాయువును] పుష్మరములన్ = తొండ 

ఫుకొనలచేత్క అ. . .ల్ -ఆభ్ర)=మేఘములనియెడు, కలభముల్ =ఏనుంగనగున్నలు, కడ 
లినీరు=సము[ద్రమున6 బానముంజేసి యున్న నీటిని ధరణిన్ = భూమియందు, (గాసెన్ 
=వెళ్ళ(జల్లెను ఆ భ్రకరి=ఐ రావతేముయొక్క_, శిక్షన్ =నేర్పుటను దివిన్ =అఆంతేరి 
వమందు కాంచినట్టిక రణీన్ =పొంచెనో యన్నట్టుంబ లె నీరు వెళ్లగా9సెనని కిందికి 

నన్వ యము. 



చతు ర్థా శ్వాస ము, 971 

తా. లోకమునం చేనుంగులు దొండంబుల కొనలచేత దుమొ తి పెకింజలుట 

యును నీటింబీల్చి మరల వెళ్ళంజిముటయును (బసీద్ధము గావున, మీసము లను ేనుం 

గు గున్నలు భూమియందులేచిన సుడి గాడ్చులను తుండంబులచేత సముదోదకమును 

సానము జేసీ మయైరావతముయొక్క_ సాహా చర్యముచేత నంతేరిక్షృమం దఫ్యాసము6 

జేసిన విద్య చేతనో యన్నట్టుంబలె మరల వెళ్ళంజిమైను. ఇదె రూపకో శా పిక మైన 

యు ద్చేంమూలంకొదము, 

తే, కృతపయః॥పాన నవ మేఘ పృథుకములకు 

రాలే నయ్యన వడగండ్ల *పాలపండ్లు 

మతి బలాకాద్విజాళిసం ప్రా క్తి వి గలిగెం 

'బెరుంగం బెరుతంగ ధ్వూనియు గం+భరమయ్యు, 82 

టీ. కృ. . .కున్-కృత= చేయబడిన, పయః=ఉదకములను శ్నీరములయొక్క_ 

“హయఃపానీయ మగ్గయోః' యనిరత్నమాల. పాన తౌగుటగ లిగినట్టి, నవజ కొ త్త 

లెన్క మేను =మొయి ళృ్ళనియెడు, పృథుకములకున్ = ప సీబిడ్డలకు , “'పృభుకళ్ళా బక శృిశుఃి 

అని యమరము. ఒయ్యనన్ = మెల్ల మెల్ల గా, ఐడగండ్లపా లపండ్లు=వర్దో పలములను 

చాల్యదంత ములు, రా లెన్ పడెను, మజి=వెనుకను, బలాకౌ = కొంగలనియెడు, 

ద్వి జాళి=పలునరు సయొక సంపా _పిజ్మాసా ప్ర పించుట్క కలిస్ = నంభపిం చెను, 

పెరుగ లబెరులంగన్ = నానాంట వృద్ధింబొంద గా, ధ్యనియు=శ బ్బమును, ౫ ౦భీరమ 

య్యెన్ మిగుల నతిశయించెను. 

తా. స్తన్య పొనము: జేయు పసిబిడ్డలకు మెల్ల మెల్ల నం చాలపండ్లు రాలి మరల 

పండ్లు మొంలవలగా నానా6ట వృద్ధి ంబొంది స్వరమతిశయించున ట్ల టుదక పానము గల 

నూతేన జఅధర ములకు వడగండ్లను “చాల్యదంతేములు రాలి, పిమటం గొంగలను దంత 

ప జ గల్లి క్రమముగా వృద్ధింజెంద గా గంభఖీరథ్వని యతిళయిశ్లై ననుట, రూప 

అంకెరము. 

మ, తనతోయం బినరళ్ళు లెత్త నిల వా+ త్యాేణునూ ర్తి న్మహేం 

ద్రునకుం జెప్ప మ్రచ్చు బట్ట దివమం+దు న్వి ప్ల లృటింపం భయం 

బున దది శ్రి సవానోము న్వెస డిగం + బో డాంగి వే గ్రుమ్మరిం 

ప ననం హాలు దోంచె మించు వెలింగిం+ప న్మబ్బుల వ్వల్లపై పె, రలి 

టీ. త...బు-తన=భూమియొక్క_) తోయంబు = నీటిన్సి (తోయమనుళబ్దము 

దేశ్యమగుటనలన ముఖ్యవస్తువును బోధించుచున్న దిగా న (శేస్థ మైనప దార్థ మనుట.) ఇన 

రశ్శులుజానూ ర్య కిరణములు, ఎ త్తక=అపవహారింపయగా, ఇల=భూమి వా, *. ర్థికా_ 

శ 
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వా త్యాజసుడ్ గా లివలన నె సినట్టై, "ేణు=ప రాగరూపమయిన, మూ ర్తిక =శరీరము 

చేత మహహేందునకు౯=టేవేంచునక్కు చెప్పంగక =ఎఅింగింపలా, అయి౫దుం 

డు. (ముచ్చుక =దొంగను, పట్టక -=పట్టుట కై) దివమందుక =అం౦తరిత్ష మందు, విల్ల 

టింపక=ధనుస్స్పునుబూనంగాా భయంబునక్ = ఫీతిచేత, త|దకి్మి. ..మున్_త శ్ = 

ఆ నూర్యునియొ క్క, రశి = కిరణములయొక_, సహ సమున్ =వేయును, వెసన్ = 

వేగనముచేత్క డాణగికాకౌనరాక యుండి వేన్ =త్వరితముగా, వెల్లి సెన్ =| పవావాము 

మీద, క్రుమ్మరింపన్ =వర్షి ంచుటకు, డిగంబో=ఏంగొను గాంబోలు, అనన్ = అను 

నట్టు మించు= మెజుపు వెలిగింపకా=కనుపించునట్లు వెలుంగు చేయ ౮ా, మబ్బులకా 

= వేఘములయందు, ఛారలు=నీటిధారలు తోంెకొ=కనంబడెను. 

తా. భూమి తనయుదకములను ముఖ్య నస్తువులను సూర్య కిరణములు హారించి 

కొనిపోయినవని సుడిశాలిచే నేపంబడిన పరాగరూపమును దాల్చి యిం(దునితో మొ 

జవెట్ట నాయిం గు డంతరిక్షముం చాదవొంగలను బట్టుటవై తరధనుస్సును గనుపటు 

పంగా నందులకు భయమంది సహా(సకిరణములు నేకకెౌలముందు వానిం (గుమ్మరింప 

నుద్యమించినవోయనునట్లు మేధుములనుండి వచ్చు నుదకథారలు మెజఫుల వెలుంగు 

న గానవచ్చుచుండేను, 

చం తొ లితొలివచ్చుధారల ₹+దుర్కొని తచ్చటః దింగెచుట్టుగా 

నలముచు ధాత్రి లేచి పొలుపాశె మలీముసబాప్సవల్లు ల 

తొలితొలి ధారశకే వెజుచి + తోనె ఘనాసును వాన కాళ్ళకుం 

బలరిపు. డాలయాభ ముల + భంగినె సంకెల లూన్చెనో యనక, 

టీ, తొలితొలివచ్చు = ముందుముందుగవచ్చుచున్న, ఛారలకున్ =నీటిధారల 

క్కు, ఎమర్కొ_ని=ఎదిరించి, తచృ్భటన్ =ఆధారా సమూహ మును, తీగ చుట్టుగాన్= 
రక్ 

లతాపరివేష్టనమన్నట్లు గా, అలముచున్ =చుట్టు కొనుచు, భాన్ = భూమియందు 

లేచి ఉల్టీక మై, మ. ..లు-మలీమస=నల్ల నెన, బాప్ప=పొగలయొ క్క, వల్గులు=తీ ౮౫ 

ల్కు బలరిప్రడు=ఇం| చుండు, అతో లితొలిధార కె=ముందుముంనుగురి సీను దక థార 

శ్రీ వెజచి=మిగుల సర్షించునని జంకి, తోనె = వెంబడిసే భు...కన్ -ఘనాథుము= 

మేఘు సమావహాముయొక., వాన కళ్ల కున్ =భారలను పాద ములకు, ఆజ(ప్రనీద్ధమయి 

న లయ=|[ పళయకాలమందలి, అభ్బముల భంగి నె= పుష్క _ లావర్తాది 'వేఘుములకుం బలె, 

సం కెలలు=నిగ ళ బంధములు, ఊన్బెనోయనన్ = ఒనశ్చెనోయన్నట్ల్టు, ఫాలుపొలెన్ 

=ఒప్పుచుండెను. ని, “సమితి రృండలీ పిండీ రింఛోళిః పటరీ ఛటా, మలీమసంతు 
శ న ॥ ర ఉట ? మలినం కచ్చరం మలదూషితం, బా ప్త న్మేతజలోష్మణోం వల్టీతు (సతతి రతా అని 

యంతట నమరము, 
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తా. చేలమి(దం జిశుకులు రాలలానే యందున్న వే(డిమి పొగరూపమె _పె 

కగయుటు (ప్రసిద్ధ ము గావున ముంను ముందు వర్షించు నుదకథారల చేతనైన (గీష్థాతేప 

త ప్రభూమియిక్క_. ఫొగతీ (గ లెదుర్కూ.నుచుండ చేవేంచుండు తొలుదొల్తం గను 

పడినయుదకథారలకు వెజచి ముందు విశేపముగావర్షి చునన్న శంక చేత మున్ను 

(పళయకాల మేఘము లైన పుష్క_లావర్తామలను నిర్భంధించినవిధమున నీమబ్బులకును 

నంజెలలు దగలించెనో యన్న బ్లొప్వచుండేనమట. 

చ, ఎడపక మున్ను మింటిపయి + చేతగులంబును లేక మూకత౯ 

వెడ లడు చోం గథోరఘన+ బృంద ము లడ్డమువడ్డ వానిమే 

యిడియ జనోవ్మ. "బా తెడుర ఏందులడట్లఫుబండిక ండ్ల చ 

ప్పుడుగతి మోి)సె నేవగలు + భూరిభయంకరగర్థ లత్తటీన్* రిక 

టీ. ఎశపక=ఎడ తెగక, మింటిపయిక=ఆకెళమందు మున్ను = వన్హాకాల 

మునకు6 బూర్వమంను, ఏకగులంబును లేక =ఏ| పతిబంధమును లేక , మూకతక=-చప్పు 

డులేనట్లు, వెడ లెడు నోక =పోవువేళలందు, క , . లు-కళోర =దట్ట మెైనుభున=మబ్బు 

లయొక |, బృంద ములు=గు౦ ఫుల, అడ్డ మువడ్డకా =నిరో ధింప గా, వానిమే=-అ మే 

సుముల శరీరము, ఇడియక-=చూర్షమగునట్లు, (ఇడియ నన్నది (దావిడదేశీయము.) 

జవోష్ముక = వేగము చేతి వేం డముచేత, పా... .తిక_పా డు = పరువిడుచున్న, 

రవీ ంమలజానూర్య చంగులయొక ్మ-; దట్టసప్ర=సాం[ద మైన, బండికండ్లడర థ చక్ర ముల 

యుక్క_, చప్పుడుగ తికా=ధ్యనివ లె, శేవగలు=అహో రా|తేములు, భూరి. ..లు_భూ 

రి= ఆధిక మగునట్లు, భయంకర=భీక రములై న, గర్భలు=జఊుముల్పు అ త్తజీక =ఆసమ 

యమం౦మ, (మోసెక =ళట్సిం చెను. 

తా: పర్టా కాలమునకు య బూర్వమున నాకాశమం చెడతెగక యేలాటి (పతి 

బంధము లేమింజేసీ నిళ్ళబ్దముగ 6 బోవునప్పుడు దట్టమైన మబ్బులణా ' ళృడ్డము ర" గా 

వానికాయంబులు చూర్షంబు అగునట్లు వేగము చేతి వేండిమితో.6 బరువిడుచున్న దివా 

కర క పొకరులయొక్క యరదముల చప్పుడుల పగింది నయ్యవసరంబున నప రా 

(తంబు లత్యంతే భయం౦క ర ౦బు లోన యుజణుము లుటిమెను. 

చ, దినముల వెంబడిం జడనిఃధి న్మును గో9లిననీరులోన జే 

రినలవణంపుఘట్రముల 4 దృప్యదిరమ్గద రావము లవు 

లొని సెటలించునార్భటు లౌ+కో యనలా సతేటిద్భయంకర 

_స్టనితముల౯ సృజించె నత సాం ద్రభునాఘ నగర్భుగొ శ ముల్ 86 

టీ, దినముల వెంబడికా=దినాలనరుసను జడనిధిక =సము(ద్రమందు, మును గో 

లిన నీరులో నకొ=మున్ను దావిన యుదక ములో పల, పే, లక్రా = పేరిన=ఘునీభవిం 

39 
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చిన అవణంపుఘుట్టములక =ఉప్పుబిళ్ళలను, దృ :.+ల్ - దృపష్యత్ = అతిళయించినట్టి, 

ఇరమ్మద = మేధుజ్యోతియ నెడు, దావముల్ =శకౌర్చిచ్చులు, తవుల్మా_ని=అంటుకొని, 

"పె. ..కో ఆనయగాకా-పెటలించు= పెట్టునట్టుగ 6 చెయ్గునటి, ఆర్భటు లాకో యన౭గాకా 

=ప్రయళ్న ములోయన్న ట్టు, స. . .లక--సతటిద్భయంకర = మెజుపులతో ౮నాడిభయం 
కరము లైన, _స్టనితయమలకా=ఊ టుములను,అతి. ..లొ-అతిసాం! ద=మి గుల దట్టమైన, ఘు 

నాఘన=వానకౌలప్రు మొయిళ్ళయొక్క_. గర్భగోళముల్ =జడాదర పదేశములు, సృ జిం 

చెళక=కెవించెను, “వార్షి కౌబ్లో ఫఘునాఘనః౭ియని యమరము. ఉ ల్చే9కూలంకారము. 

తా. మేఘములు నానా6ట సము దమందు6 (దావిన నీరు లోపలే యుష్నూ 

బిళ్ళలు కాలా వానిని మేఘాన్నలు దహింప నందు. బుట్టిన "పెట పెటధ్వనులో 

యన్నట్లు మించుల చేత భయంకర ములైయున్న యుజుము లామేసఘుములయం దొప్పు 
చుండే నని భావము. 

మె, బ్రనరశ్ళు _ల్లృష వారి చేరి జల మొక్కి ంతాన నాత్తొమం ము 

య్యని వెంటం బొగముంచికో నెగసి వా+ తాధూతతత్పంధులం 
గన నౌచుం గళదశుల వడకుచే+ఖం ది కటపోతిత 

(Ja — (UU 
_స్తనయిత్ను చృటం జంచల ల్మజుసె నా+నారంబు దోరంబుగ౯, 

టీ, ఇనరశ్ళుల్=సూర్య కిరణములు, తృషకా=ద ప్పి చేత, వార్జి కొచేరి=సము 
(_ద్రమునుబోొంది జలముఒక్కి_ ౦తే ఆనకొ=ఉదకమును గొంత పొనముచేయ (గా, ఆ 

వ కొస చ చే = న్ 
తోష ్థకా=స్వ్యకీయమెన యుబ్బ తృచుయ్యని=చు య్యుమని ధ్వని ఫెట్టి, వెంటకొ- 
"వెంబడిగా, వాగ ముంచికోక =ఆధూమముగస్పృకొనంగా, ఎగ సీ=అ౦తరెక్ష మున కెగస్సి, 

వా...లకా_నాతీ= గా లి చేతను, అఆధూత=కదలింపంబడిన, తతృంధులక = ఆమబ్బు 
యొక్క_నందులయందు, కననౌాచుకా=ఆఅగపడుచు, గ. , “లంవి-గళత్ =జాూటుచున్న టి, 

6 ఆశులై=క న్నీ ళ్ళుగలవై (వడదగిలినపుడు కన్ను ల నీరు గాబుట (్రోసీద్ధయు.),వడకు రే 
ఖకా=కంపించు చందమున, ది...టకొ_ది క్రటు=దిగంతేములయందు, పోబిత = పుటి ల బావి “థి os నట్ట) స్పనయిత్ను చ్చృటకా = మొయిళ్ళగమియందు, ఆసారంబు=ముసరువాను , తో 
రంబుగకా=ఆతిళయింప (గా, చంచలల్ =మెటుపులు, "మెజ నెక్ = వెలియగాను.ని 
6 స్తనయిత్ను ర్భలావాకఃక, భారాసం పాత ఆసారః చఖ్నులాచపలాపీేచ* యని యంత 
ట నమరము. 

తా. సూర్యుని కిరణరూపంబు అగు మేఘుములు సము దోదకమును బీల్చుతటి+ 
దమయొక్క_ యూష్ముము చేత( జాయ్యు మని కొబ్టించుచుండ, వెంట నే పొగ చుటికొ . 

ల్సి న్న౦ధున( బైకెగసీ వాయువు చేతల గదలింప. బడినందునలనల దమయందచు గానవచ్చు 
చు గాతుచ్చున్న కన్నీరు గలదై క౦పించు చందంబుననున్న ముటుప్రులు దిగంతేముల 



చతుర్థాశ్వాస ము, ల్ 

యందు జనించిన మేఘుములయందు జడివాన గురియుచుండ6గా6 (ఐకెశించెననని 

భావము. | 

మ, ఇలకుం గల్లినజీవనంబుల నిజాఃనిస్టో గ మా_ర్హండమం 

డల మానం దనవెరివెరి సఖుం డౌ*టం దద్శవిం వీలీ, య 
వాద EN 

య్యిల న. దగు. దా+ నెర్మతన నంతనమం 

డలముక౯ రాహ స పాుుపొసంగందాల్చుగతి మింటం బర్వె నీలాభ్రముల్ , 

టీ. ఇలకుక =భూమికి, క. లక్ _కల్లిన=ఉజన్నటువంటి, జీవనంబులక్ =టాద 

కములను, ని. . .ము-నిజ=రాహువునక్రు అనిష్ట్ర=ళతు వైన, ఉగ =తీక్ష మైన, మౌర్శం 

డముండలము=సనూ రుష్టని బింబము, ఆనక్రా= పానము సేయంగ్యా తే. *.ర్-తేన=తేనయొ 

ఇ మా 

లోకముందు. దన ళ తునిళతువు దనకు మిత్తు్ర)ండౌట (ప్రసీద్ధము'గాన భూమియందు 

న నభవ అద గ చ ఆస న గ చ 

స జలముల నపహారించిన సూర్యునకు శత్రువైన రాహువు కును భూమికిని మె త్రి 

క్క_, వైరివె రి=పగవాని పగవాండు,సఖుండౌటక =మిక్తుుండగుట చెతను, (అనలా 

యనుట.) త దవికజ=ఆనూర్యుని, పీ ల్చి=ఊటుకొని, (ముందు నూర్యు(డు హరించిన 

యుదకములను మరల నాకర్షి ంచి యనుట.) అయ్యిలకుక =అభూమికి, ఒక్కు_మ్ల 

డికా ఒక పర్యాయమే,| కునురింపకా =కురియుటకు , తాకా =ఆరాహువ్రు ఎం తైనక్ == 
లీ టం యా 

ఎంతటి యాక్ళతిగలవా(డైేనన్సు తగుకొ = సమర్థండగునో , అం-తెనమండలముకొ= 

అంతలా 'బెకుంగుచున్న బింబమును) రాహు=సె ంహికేయు (డు, పొ నంగకొ=సరి పడు 

నట్టు, తాల్చుగ తిక =ధారణ మొనరించెనోయన్నట్లు, నీలాభ్ళముల్ నల్ల మబ్బులు, 

మింటకొఅకెశమంను, పర్వెకా =వ్యాపిం చెను. 

తా. అకాశమం దంతేట వ్యాపించియున్న నల్ల మబ్బులను జూడ (గా భూమి 

తనజీసనంబులను సూర్యుండు సానము (జేసీ వూరింపలూా దాని మరల రప్నించుకొన 

వలయు నన్న యఖి[పాయముతో సూర్యునకు వఏిరొ ధియైన రాహువుతో. జెప్ప నతడు 

9 
ది, 

భూమికి మిత్తు). డౌటంజేసి యానూర్యకిరణముల యందున్న యుదక ములను (గవాం 

చి వరి ౦చుట కుదంమించిన రాహుుమండల మో యన్న టుం చేను. 

ర్న ఖీ 
నో 

తే, పుట్ట వెడలి నభోభి త్తి + బట్టుశక) 

కార్ముక పుం బెద్ద పలువన్నె+కట్లడెటి 

దెన నడచెడు కాళ్ళగుం+పనంగ గాలి 

కార్కొని దిగంతముల వానీకాళ్లు నడచె, 89 

ట్ర్, ఫుట్ల వెడలి=వల్మీకమునుంది బయలుబేటే, వో, “వలీ కాగా త్పంఛవతి ధ 

నుః కుంటా మాఖండల స్య" యని 'కౌళీదాస (పయోగము. నభో ఫై త్తిక = ఆకాశ ముని 

Cy 



276 అము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 
॥ 

యొడునగోడను ప...ది. పట్టు=ఆ వలం బించునట్టి; శకకొరు రక ఫుజఇం్యదధను స్సనియె 

డు, పెద్ద= ఎనొప్ప వైన, పలువన్ని = నానావర్షము నల) కట్లజెబ్లీది = కట్లుగ లకళతపది 

సంబంధి వన, న, =, ప్ర-నడచెడు= చనుచున్న ట్ర, శాళ్ళసంపు "అనంణకా పాదముల 

చాళ్లననటు, గాలికా=వా మువు చెక్క కౌరొ_ని=నల్లనివై, నానకాళ్లు=వర్ద ధారలు, 

దిగ౦తేములక =ది క్షటములయం౦ను నడచెకా=[ పవ ర్థీించెను. 

తా, నల్మీకమునుండీ వెడలి యాకాళ మనుగోడ నాశ్రయించి నడచుచున్న 

యిందధను సృనియెడు బహువిధముల వన్నెలుగల కట్లు గలిగియున్న జెక్టకాళ్యో 

యనునట్లు నలుగడలయందును వర్ష ధారలు "రెనంబటజెను, 

చ, ఒకచినుకు న్ససస్య యగు + నుర్వికి డిగ్గ నీవు మూంగి చా 

తకము లటంచు లో. గనలి 4 దట్టముగా నల మేఘు డాడుచుం 

డక చన నూ-దలాం. దొరంగు + నాళపుటుండలు వోతె రాలెం ద 

క్క_క పడు వర్ష ధారల ము+ఖస్టము లై లె కరకానికాయముల్. 90 

టీ. ఒకచినుకుకా=ఒక్క_ బిందువును ససస్య = పయిరుతో (సాగినది అస 
ఈర కిన్ =ఐన భూమికీ, చాతీక ములు=సో కక పతులు మూగి = చుట్లు కొని, డిగ్గగ 

నీవు=జూఅ నీయవు. (తా మే పర్ష ర్ద బిందువుల నన్నిటిని సౌనము చేయును) ఆటంచుక్రా= 

ఈలాగ నుచును, అలజప్రనిద్ధుండైన, మేగు(డు=జలధరు(డు, లోక్ = లోపలను, 

కనలి=కోపించి, దట్టము గాన్ = =నిబిడము గాను, ఆడుచుండక=నంచరింపక చనకాజ 

పోవునట్లుడో (ద గాక = వెళ్ళనూంద (గా తొర(గు=పడుచున్న, నాళ పుటుండలువో 

లెకా= కోవియంద లియుండలన లెను, (లోేకమున( బిట్టలు పట్టువారు నోటిలో నుం 

డలు వేసికొని గొట్టముతో వాని బిట్టల ౫ చుం బడున టూమట ప్రసిద్ధము గాన (బయో 

గించి నాడు.) కర'కౌానికాయ ముల్ = ఎడగండ్లరాసులును, తక్క_క =ఎడ తెగక్క పడు 

=పతేనమగుచున్న , 'పర్ష ఛారల =వాన కౌళ్ళయొక్క, ముఖస్థము లై= అగ ములయందు 

న్నవై, రాలెన్=పడెను. శ్లో, *సర్వంసహాపతిత మంబు నదాతకానా” మని యున్న 
(వకెరము భూసంన్చృృష్టజలము వాతీకములకు రోగ హేతువుగాన నంతరాళముననే 

(గహించుట (పనిద్ధము. 

తా, వాతో పతు లాకబిందువునెనను భూమియందు బడనీక పొనముంజేసి 
గుంపె యాడుచుండం జూచి మేఘుం డాక్మలోం గి సోపించి యాణాతకపఠులం గొటు 

వ్ 
టకై పిట్టల బట్టువా(డు నోటనించినయుండలను గొట్టముద్యారా వెళ్ళగా ట్రుచంధ ౧ 

బున నడ తెనకుండ సర ర ఛా రాముఖంబున పర్ష ప వడగండ్లు రాలె నని భావము. 

నీ, ఎలగోల్సుజల్లు ము 4 న్సెళ భే నేటనా 

ల్పడిగాలి నటింత 6 + దడివి చన 
రై ౧౧ 

యు 



చతు నా శ్వాస ముం 277 
ఢి 

నక్సై తో వడగండ్ల + కట్టావులు దుమార, 
మానవులు శేచి ర0+డవదియుః జన 

మజి మూడవది నిల్చి + మెటుసీ పెట్టుజిమి న 

కరవ జీ+కటిగ నలమ 

నుయ్యెలచే రుల + యోజం బె సె వెండి 
ర చె 

గు జల్లు పెంజల్లు పె? బలుకొనంగ 

తే, భూభిదాపాది దుర్భరాం+భో భరంపు 

వడి మరుజ్టంర్వుం "దెరలక + కడవ వంచి 

నట్లు హోరని ధారౌఫఘ + మైక్య ముంది 

విన్ను మన్నును నొకటిగా + వృ బలసె. ॥ 91 

' టీ. ఎలగోలుజల్లు= మొదటవచ్చినవాన జల్లు, ముక = (పథమమందు, పెళపె 

భ్రకా= పెళ పె ళధ్యనితో, ఏటవాల్చడి=సంపు గా వాలి, గా లిన్ =ఆవాయువుచేత ను, 

నట్రిండ్ల డన్ =గ్భవామధ్య భూములను, తేడిపి=నాన్ని, చనంగన్ =పోలా, అప్టే=ఆప 

కరే, తోన్ = వెంబడి గానే, సడగండ్ల=వర్ణో పలములయొక్క_) కట్టావులు = 6 

వికుల్కు దామారము=పరాగమున్సు అన్రలుజాబ్బల ను, "రేంచి=ఎగుర యేస శండవది 

యున్ == రెండవదియెన జల్లుకు, చనక =పో గా, మటీ =పీన్ముటు, మూ6డనది=తృ తీయ 

మెనవానజల్లు, నిల్చి=నిలుప౯బడ్, సుబిసీ=-మించులను వెలిగించి, బిట్టు చేమి=మిగుల 

గర్జించి, శీకర = తుంషరలతో ౧హాడిన, వారిన్ =ఊదక' ముచేత, సృష్టిన్ = 1పపంచమును, 

వీంకటీన నలమన్ = అంధకార మగునట్లు చుట్టుకొన(గా, ఉయ్యెల చేరలయో జన్ = ఆడో 

పెపెన్ మాంచమోందను, ( వెంటవెంట ననుట) వెండి== 
ర. ౧ 

లయు క్క_ గొలుసులవ లెన్సు “ప 

పులియును. జలుెపికొ=వర ముమో (దను జలు=వర ము పెలుఆతిశయ మాగ్క, అలు 
3 య ఇ య్నె ) ౧0౧ యె వి లే య 

క్రొనంగాకా=క్రమ్మకోయగా, భూ...న్ _భూభిదాఃపాది_భూ=- భూమియొక్క. ఖిదా 

ప్రు=ఊఆద కాతికయముయొక్కా_, వడిన్ =వేగము చెతీను, మరుజ్జ ంయుక =జంరూమా 

రుతేము చేతను, “రయుంయూవాత స్పనృష్టిక ౭) యని యమరము. తెరలక= తెములక కడవ 

పంచినట్టు= బాన కుమ్మరించిన'వై ఖరిని, పో రని=హోరుమనుధ్యనితో గూడి, ఛాలా 

భుము=భా రానమూహ ము, ఐక్యమొ”ది = ఏకీ స్రవించి, విన్నుమన్నునునొకటిగాజ 
దార అ సరా = నే ర్త క మ్ = రు నె = ఈ అఆకాశభూములు రెండునొక్క_టి యగునట్టు, వృష = రము, బల సెన్ వృద్ది. 

బొం-జెను. 

తా. ఆపుడు భూమ్యంశీరిక్షము  తేకమగునట్లు హోరుమను ధ్వనితో నెడతె 

గ్ర వర్షము గురిం చుం డొననుటు 
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మె. అలపర్హన్యు(డు శేకిపాతృములగుం + పాడించు-దో మేఘమం 

డలపు౯ ముద్దల గ్రుంగ గోతేవను మరూన్మార్షంగికుం డర్ధి నె 

త్త లలి న్న్నలకు హ్రలుచు న్నెగయుచుం భీ దాశాడీనశె _ల్రలజ 

ల్లులుః గెంగుచ్చులు నయ్యె ధఛారలును ద? ల్హో లేం ద ద్రగోపంబులు౯, 

క అల పర్ణ న్యుండు= =ఆ యింనుడు, శే...పు- కిం ము యూరముల నియెడు, 

సా(త్రములన్ =నటులయొక గుంస్ర= సమూ హూమును, ఆడించు చోన్ = నాట్యమా 

డించుత టి, మరు న్యార్టంగికుండు=వాయువ నెడు మెల 5" (డు, లలిన్ =విలాసముగ్యా, 

అర్ధిక = (పియములో, "మేఘమండలపున్ మచ్చెల = మబ్బులగుంపను మృద౦గము, 

(కుంగన్ =వ౦గ (గా, లేవను= ఉల్జితము ౪" (గా వె శ్రన్ = చె కెత్తగగా, భారలును== 

ఉదకళథారలును, నేలకుకొ= భూమికి, (వాలుచునొ=వంగుచును, ఎగ యాచున్ =మో. 

డికి శగయుచును, తా...లుకొ-తౌరాడు=జీరాడుచున్న , అ ల్తెల్ల జల్లులున్ =ఆ ధవ 

శ్రవుయిన జాలరులును, తల్లో తేం్యద గోపంబులున్ -తేత్ = ఆ వర్ష ధారలయందు, లోల 

= లించుచున్న , “దలల్లోలం౦ం-చలా చలిమని యమరము. ఇంద్రగోపంబులున్ =అర్హ పు 

రుగులునుు, కెంగుచ్చు లున్ =ఎట్జనికు చ్చులును, అయ్యెన్ =ఆయొను. రాపకాలంకొరము. 

తా. అ ట్లమోఘముగా పర్షి ంచుసమయం బున నా(పనీద్ధుండగు పర్ద న్యు (డు 

మయూరము లఅనునటుల నాడించునవసరంబున "మేఘములు “సు దంగములు గ 

వాయువు మద్దెల వాయించువా(డుగా, జలధారలు జూలరులుగా, వానియందు జనీం 

చుచున్న యార్డరి పురుగులు "గెంగుచ్చులును గా( గన్న స్హైనని భావము. 

ఉ. ఓహరిసాహరిం బ్రథమ + ముల్కెడుధారల గాడ్పు లేటవా 

లా పాతి సీడ్సి పంగ ప్రజఃలం గలంప నగు లొందె నంబుభృ 

ద్వాహ చలద్ర థత్వము చెద ల్మెజబుల ౯ ధ్వజ మెక్క_ నెటగా 

వాహాడనం జెలంగుజన + మాంతము నూళ్ళకుం బోవ రామియు౯, 

టీ. ఓవారిసావారిక = తండోపతండముగాను, (పథమము = ముందజగా, 

ఒ ల్కె_డుధారలకా=కురియు చున్న నీటిఛారలను, గాడ్బులు=వాయువులు, హాలికా= 

తమయొక కొట్టు చెత, ఏటవాల్లాక =చేటచేర్చుగా, ఈడ్చి=అఆకర్షించి వీయప 

జల డొ మఅుగులయం౦దు దాంగినజనులను, కల (పక =తడిపీవ్యాకులపెట్టలా, మొగు 

లు= మేఘము, ఆం... ము-అంబుభృ ద్యాహ=చేవేందునక్కు 'తురా హౌకో్మఘ వాహన 

యనియమరము. చలదథత్వము--చలత్ =క దలుచున్న, రథత్వను = న్యందనభావ 

మును, ఒంచెకా = పొంచెను ఈజనమింతకుముందేల వెళ్ళక నిల్పియుం డెననుళ౦కను 

వారించుచున్నా (డు. మొదల్ =తో 'లుత, మటు (౧౯ ధ్యజము=౬ మిం చనియెడు న 

"కాము, ఎక్క_నాటగాక = ఆరో హణము చేయ6 గా, ఆపాదనక' = అధ్యజా రోహణ 
> 

Kk 
| 

గ్ 
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నమయమంను, చెలం౦గుజనము=ఉన్న |పజలు ఆంతము=కడవజకును, “ఆజీవవ ర్టేభి 
వ్యాపా సీమా న్టేధాతుయోగ జే! యని యమరము. ఊళ్లకుక=(గామములకు, పోపరా 

మియుక£్ = వెళ్ళుటకు యు క్తముకానందును (వానవెలియువజణకనుట. ) రథత్వము 

నొంచె నని పూర్వముతో నన్వయము. 

శా. ముందుగ.  దండోపతండంబులుగా. గు రియుచున్న పర్ష ధారలను 

గాడ్పులు విసరుచున్న వేగముచేతం జేటచేర్చు గా లాగి,మటు(గునదా(గీనట్టి ప్రజలను 

గ్లేళ పెట్టరా, మేఘుము లిం(నునకు జల దధమగుటను బొంచెననియు; లోకము 

నం రుకృవాదులలో ధ్వ్యజారో హణశా అమందున్న జనలు ధ్యజావరో హణమువటికు 

నచ్చట నే యుండుట (పసిద్ధముగాన, మించనియెడు ధ్వజము నె త్తగానే యచ్చటను 

న్న జనులు తుదవణకు రుండీకో యేన్న ట్లు కదలుటకు యత్నములేక యావర్ష మున౦ మ 

దడిసీరనియును భావము. 'వేంసుము లిర్యదునికి రథముగాను, వర్గ ధారలు 'తేణంమోకులు 

గాను మజు6గున వంగిన పజలు రథమోడ్నువారు గా ను ల్పేఎకీంపంబటెను. 

కే. మిగుల నామని బచ్చచాం+ వేయకముల 
నమ్మి కడపళ్ళం దము చె చి+నాండు వముగుడ 

నాసపడువారి నవ్వున *ట్రల్ల వచ్చె. 

గలయ మూతులు శేతకిగహనతతులు. 94 

టీ. మిగులక్ =మిక్కి_లియును, ఆమనిక =వసంతబుతున్రనంగ్కు పచ్చచాం 

శీయకములకా _ పచ్చ=పసఫువన్నిగల, చాంపేయకములకొ=సంపెగలన్సు “భండీ 

రోప్యధచాంశే సేయ శ్చంపకో శే హామపుప్పుకణి యని యమరము. నమి =నిత్యమని విశ్వ 

నించి కడపళ్ల ౯-=కడపటను, (కంచెలోననుట.) తముకా=కేతకులను, వైచి = పడ 

వయిచి నాండు=నర్ల ర్ద రువ్రనందు, మగుడన్ =తిరిగియున్కు అసపడువారిక=ఆశళి౦ చెడు 

వారిని, నవినట్లు= అపహానించినట్లు, అల్ల క = = మెల్ల గా, శేత్రక్రీగ హూనత తులం= మొగలి 

తోటవరునలు, కలయక = అంతటను, మూతులు = ముఖములు, విచ్చెక = నిక 

నీంచెను. 

తా. ఆ వర్ష ర్లు వం దంతట వికసించియున్న మొగిలి పువ్వులనుజూడంగా వసంత 

బుతువునందు(6 (బబలియున్న సంపంగిపువ్వులను నమ్తి తము గడపట వేసి యిఫు 

డాసంపంగులు అేకపోవుటచేత మరల నపేక్నీ ంచుచున్న జనులను జూచి నవ్విన ట్లుండ్ 

ననియు నాప త్తనమునందు( దో(టలచుట్టును ముగిలిపూవు లుండుట (సిద్ధము గాన 

గడపట వేసీనట్టు వర్షించె ననియును భావము. 

చ, అనయము నందనంబు దిపోయందున యుండ. బ్రసూనవాససల్ 

గని పజ తెంచిపోవు నలి కారుమెబుంగులె పోవ రాక చి 
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కైన" పనగంధలుబ్దభుజ+ గపరి వేష్టన నాముగిళ్ల షి పిం 

డున జెలగాం బసిండితగటుం -దెగడుం బువుశేకుము శ్ర తేముల్, 

టీ. అనయము=లల్ల ప్పృడు ను, సందనంబు=ఇర్యదోద్యానవనము, దివియందున 

= ఆకనమునండె, ఉండన్ =ఊండయా, (ప్రనూనవాసనల్ =నంద నో ద్యాన కుసుమా 

మాదములను కని=పొం౦ద్సి పజ తించివోవుజవర్షించుటకు భూమి కిదిగివచ్చిన మేస్టు 
ములతోడను వచ్చి మర లిపోవుచున్నట్టి, అల=|ప్రనిద్ధ మెన, 3 కౌరుమెటు(గు లె=తొలకరి 
మెటుపు లై నవడక్రొ త్తదైన, నంఫఎపరిమళమునందు, 6గ0"భేగంధక ఆమో జే బేశ్చే 
నంబంధగర్వ్యయోః” యని విళ్యము. లంబ్బ=లో భపడుచున్న, భుజగీ= ఆండు నాగుం్రా 

ములయొక్కా_, పరి నేష్పనకఒచుట్టుకొ నుట చెతను, పోవరాకచిక్కెానో = చనంజాలక 
పట్టుప డెనో, నాక =అనునట్టు, మొగిళ్ల పిండునన్ = మొగి లివనమందు, పసీండికేగటుకొ= 

బం౦ంగారువెన్చిను, తెగడుకొ=తరస్క_రించుచున్న, పువు రేకు మొ త్త తముల్ = పువ్వుల 

శేకలనమూజాములు, చెలలాన్ = [పకాశించెను. చూతూ త్చేంక్ష న స్తూ త్పెంక్ష, 

తా. ఆ దేశమునందు గంచెలవరుసలనుండౌడు "వెంగిళ్ళయ ౦ మ6 జొక్క_ప్రబం 

గారువన్నెగలపువ్రుల రేకులంజూడలంగా గ గనంబుననె యనవరత మునుండునం దనో ద్యా 

నవన్యపనూన పరిమళ ౦బుల (గ్రహించి తవమకెధారంబులగు మొయి ళ్ళ'వెంట వించుట 

కె భూమికి నరుగుజెంచి మరల పోవుచున్న మెజుఫ్రు లా నవగంధమునం దాస క్షముల 

యిన స్రీ సర్పముల చేత జుట్టంబడి కదలుటకు క్షి లేక నిలువంబడియున్న వో యన్న 
ట్లుండె నని భౌవము. 

చ, బలు సెగ నించువి ల్పడుగుం + బట్టిన బే యిపు డాకుబూదిగం 

పుల ద్రిరుచిత్వ మూంది నురు+ముస్టి పగిం దిని గాయు మూ క్షం, 

బుల జడ్ దీన నందజకు. + బో యిదె యింద్రుని జేని పుట్ట రాం 

గాలసము నా౭గ బో ల్విలుజి+గిం గరకా నుతి నొప్పు మేఘముల్, 

టీ, బలు సెగక-=మిక్కు_టమగు వెట్ట చేతను, (గా అమందనుట.) ఇంచు 

విల్లుజ చెజకువిల్లు ఆడుగు బట్టిన దె= భూమినిండ వేసిన బే, (అనలగా మొలువవేసీనచెజు 
శేయనుట,) ఇపుడు = ఈవర్దాశా కెలమం౦ందు, ఆకుబూదిెె౦పులకో-ఆకు == పచ్చనియా 

చత బసరువర్షము, బూది=నడుమను౦డు తెలుపు, కెంపుల్ =చెజకుననుంజెడియె 

ఉపక చేత(తిరుచిత్యము వారిక శ్వేత రక్తము లనియెడు (జివిధకాంతులుగలి 
గి యుండుటను, ఊంది=పొంది, మరు ముస్టీబిగిక =మన్యధునిపిడికిటిబిగ చేతను, దివికౌ = 
ఆకసమునందు, మొ కిక ౦బుల జడి=ముత్యఫునర్న ము, దీనకొ = ఈ ధనుస్సును (కా 
యుకజ వెళ్ల గాయునుు ఆందజకుక్ పో=ఎల్ల వారికిని పోవునుజామో, ఇది = ఈ 
ధనుస్సు ఇం్యద్రునిదేని=ఇం(ద్రునివై న పక్షమున, పుట్టరా గాలఅసమొ= పుట్టలో నుండి 

ఆనా చప చ కాకా జాజర అక్ష కన కత్ల్యూల్లా 

రై ద మ లలాటం నాను 
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యీలవచ్చెనుు నాంగకొ= అనునట్లు గా పోలు=చూడందగిను విలుజిగికొ=ఇం దధనున 

“కాంతిచేత, కర కౌ సుతికా=వడగంద్లవాన చేశ, మేఫఘుముల్ = మొయిళ్లు, ఒప్పెక= 

చన్నూంజెను, 

తా, (గీష్మ కౌలమంమ వెట్టచేత నితముధకుస్సు చేలం బడీ ముండి యిప్పు డా 

కు బూది కెంపు లనియెడు మూ(డువర్లములు గలిగినదె మరునిముష్ని బిగి చె వెలుపలికి 
ర (Je) 

వకా_క్టిక ముల సరించుచున్నదిసుమా | అట్లు గాక ఇం|దునిదై న నీధనుస్సు పుట్ట నుండి 

రానలసీననిమి త్తే మేమని తోంపింపంజే యముచున్న యిం దధనుగకాంకతితో గూడిన వడ 

గండ్లచేత మేధఘుము లాప్పుచుండెనని భావము, శుద్దాపహ్నవాన్యపాణితో శ్చేంక్షూ 

అంకెరము, 

చ. అతిజల మబ్ధి గోలె నితం+ డంతయు రా నతివృష్టి దోషమా 

మితి నిపు డబ్బతం బరిణమించినతో యమె వాలు బంట క 

న్మతి నలధాత గట్ట గగ+నంబున వర్తులత న్పమంతణోో 

వృత మగు నేతుమండలము + శ్రీపరివేవము నుక్సై భానుని, 97 

టీ. ఇతండు=ఈ నూర్యు (డు, ఆబ్బిక =సమ్ముదమందు, అతిజలము =మిక్కి_ లి 

నీటిని, కో లెకొ= పొనముచేసెను, అంతయుకొ = సానముచేసిన యుదకమంతయు 

న్కు రాకా = వచ్చినపక్ష మున, అతివృ స్వీదోపవకొ కా = అకివృష్టిరూపమగు నీతిచాథ 

యగును, మితిక్ = తీగుమా[ తముచేతన్యు ఇపుడు = ఈ సమయమందు అబ్బతక= 

మేఘుక్వము చేత, పరి... మె - పరిణమించిన = ఏర్పడిన, తోయ మె=ఉదకమే, పంట 

కుక =సస్యములు ఫలించుటకు, చాలుక =పూర్ష్మమగును, ఆన్మతిక =అనునట్టితలంఫు 

చేళ్క అలధాత=ఆ (బహ, కట్టక =కట్రగట్రం గా, గగనంబునక=ఆకాళమందు, వర్తు 

అతక=వపలయాకృతి చేతను సః,.,ము ఆగు _ సమంతేతః=అంతేటను, వృతమగుకొ= 

చుట్టికొనియున్న) సేతుమండలము=మండలా కారమగు కట్టయొక్క_ (శీకా= కాంతి 

చేత, పరిజేషము=వరదగుడి, భానునిక-=సూర్యుని, చు నైక =చుట్టుకో నెను. 

తా. సూర్యుని. జుట్టికొనియున్న పరివేసమునుజూడ6గా నీ భానుం డబ్ధి యం 

దతిశయముగ నుదక పాన మొనరించి మున్న వాడు గాన నితనికిరణము లీపల నావలవ 

చ్చె నేనియతివృ ప్రిదోపషము ఫఘటించును. మేఘురూ పమువహి౦ చి యిపుడు మికేముగ నర్షిం 

చిన యుదకము సస్యములకు( జాలియున్న యది యని ధాత తనమనంబున నాలోచించి 

యాసూర్వ్యునికిరణములకు గమన౦ంబులేక యుండుట కై పరివేష మునుమిప చేత నాస 

హసాంశుని బంధించెనో యన్నట్టుం డేను. 

"లే గగనరంగసలంబున + మిగుల. బ్రౌథ్ 

మమున. లిక నిల్చి కో+లము నటింప 

36 
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బొరి ముగంబున రాలు సోపష్పుక లనంగ 

గుంపుల రాలె మహి నిం దృ*గోపతతులు. 9§ 
రా 

టీ, గ...నకా _ గగన = ఆకౌశమనియెడు, రంగస్థల ౦బునక= నాట్యుభూ మి 

య౦మ, మిగులకా==మిక్కి_.లి, _హైఢిమమునక=దిట్టతేనము చేత , "కెళికజమబ్బులగుం 

పనెడి కాళికాళ క్రి *మేనుజాలేపి కాళికా” యని యమరము. నిల్చి=నిలువంబడి, 

కోలమునటింప క౯'= నాట్య మొనరింప(గా, పారిజా=అధికముశగా, "మొగం౦బునరాలుా 

ముఖమునుండి పడుచున్న, నిష్పుకలనంగక =అగ్నికణములో యన్నట్లు, ఇందగో 

పతీతులు=ఆర్జ)ఫురువులు; గుంపు లై = మొత్తము లై, మహిక=భూమియందు రాలెకొ 

=పడెను. రాపకౌనుపాణితో తే) కాలంకౌరము. 

ర, ద్యుమణిక రాలి మొగు ల్ల 
Qa 

యమవస శి గలయ( గూర్చి + హాద నెౌటయు న 

య్యమృతపుబిందు లె శృమ్మణ 

నుమిసెడు నన గలయం గరక + లుడుగక రాల౯.. 99 

టీ. ద్యు. . . లి-ద్యుమణి=సూ మయ్య నియొక్క_ ,“ద్యుమణి సర ణిరి (తి యని యమర 

ము, కరాళి=కిరణప జ్ఞ, మొగు శ్లైజు వేఘుములై, అమవసకా = దర్శయందు, శ్థల్గి= 

చందమామ, కలయకొ=కమతో € ౫ లియుటనలన్క, కూర్చి=అమృతబిందువులనుగూడం 
చబెట్తికొని, (చంచుం డమృతకిరణుండగుట చేత ననుట. అమావాస్య నాయ చండ 

సూర్యు లేకస్థానగతులౌట సిద్ధము. గదర్శన్సూూ న్యేందు సంగమఃియని యమరము, 

హదనాటయుకా = వేళరాలా నే, అయ్యమృతబింయ లె = అయ్యమృతీ కణముల నే, 

(కమ్ముణక్ =మగుడను, ఉఊమి సెడుననక = వెళ్ల గగక్కు_చున్నవోయన్నట్లు, కలయకా 

=అంశటను, కరకలుజవడగండ్లు, ఊడుగక=ఎడ తెగక, రాలెకొ=పతేనమాయెను. 

తా. అవిచ్చిన్న ముగా వర్ణముతో (నాడ రాలుచున్న రుచ్యంబు లగు వడగండ్లను 

_జూడంగా నూర్యకిరణమలు మేధుము'లై యమావాన్యయందుం. జందునితో నాడి 

(గహించికొని కూడంబెట్టి యున్న యమృతబిందువులను సమయను తటస్థంపంగా మరల 

వెళ్లురగక్కు_చున్నవో యన్న ట్టుండను, 

చ స్ఫురణ మొగుళ్ళ పై వె మొదల. + బొల్బీ జలస్రుతి నాండునాంటికిం 

గరయగు చు6 బుట్టుచుండువుణి+ కార్ముకర_ కవు యెల్ల వెల్తీం 7 

న్నురుగులు గట్టినట్టులు గనుంగొ న నయ్యె సు శేంద్ర గేపముల్ 

గరలినవింటియప్పసరు*+ వై వడిం "'దెశులు పెట్టుపచ్చికళ. 100 
యా 6) లు 
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టీ. స్ఫురణకా = ప్రకౌళ ముచేత్క మొగుళ్ళ నైకా=మేశుములమో(ద్క మొద 

లన్ =(పథమమందు పొల్చి=జప్ప్రి జ.**తికా _ జల=డాదకముయొక్క_, (సుతిన్ = 

(సవణము చేతను నాండునాంటికిన్ = డినదినమునక్కు కర(గుచున్ = కరంగిపోవుచ్చు 

పుటుచున్ =డాత తియగుచు, డాం. ..ము ఎల్లన్ -ఆఊండు=ఊన్న టువంటి, మణికౌ రుక = 

(ప) వాలి య —_ 

ఇం(దధనుస్ఫు యొక్క, ర్క్రిమ ఎల్లన్ =ఆరుణ్యమంతేయును, వెల్లిన్ = వఆదయం౦ద్యు 

కన్ను రుగులుగ ట్రైనట్టులు=ర కృవర్షముగల శేనములయినటుు కనుంగొననయొంన్ =చూ 
డు ఈ అతి కర యం on 

డసాంపె యుండెను కరంగిన=(దవించి (స్రవించిన, వింటియప్పసరుశకై వడిన్ = ఆమణి 

ధను స్ఫుయొక్క_ యాకుపచ్చవర్షమువ లె, 'తె...కన్ - తె స్టైలు పెట్టు=గుంపులెయున్న 

_ పచ్చికన్ =పచ్చికపట్టయందు, సురేందగోపములు = ఆర్జ్రఫురుగులుు కనుంగొనన్ 

ఒప్పున్ - అని (కిందికి నన్వ యము, 
ర ఆర శి వ tt 

తా. ఇందధనుస్సుకర(గయగా నెనర_క్టినుము ెన్నురువునలె ఆర్ష్రపురుగు 

లును, కరంగినపసరున లె పచ్చికలును కౌనవచ్చెనని భావము. ఊ తే) మాలంకౌరము. 

చు సెలీపెళ మబ్బు బిట్టుణు మ + భీతి విదూరళిలాంకుర “చ్చటా 

త్పులకినియై పియు న్నిదుర + వోవుహరి న్వడిం గాగలింపలాం 

దలం ధరిత్రి సాంయగలుం + దాల్చిన నే లన. గంకణంపు మో 

తలం బులు చేల వండు పయిం+ దాల్చి నదు ల్వడిం జొచ్చెవారిధి౯. 

టీ. ముబ్బు= మేఘము, పెళ పెళన్ = పెళ పెళమను, బెట్టుజుమన్ =వి శేష ముగా 

గర్జింపలగా, ఫీతిన్ = ఛయ ము చేతను, వి...నిఐి_విదూర శిలా=వై దూర్య ములయొక్క_ , 

అంకురజ మొ లకలయొక్క., ఛటా= సమూహము చేతను, (ఛల యనుపాశమున వ్యాజ 

ముచేత నని యర్లము.) ఉత్ =డద్గతమెన, పులకినియై=రో మాంచముగల టై, మేఘము 
యు గ యై! మా యు 

లంజుమ6గా వైదూర్యాంకురములు పుట్టుట (పసీద్ధము. న్లో, “విదూరభూమిర్న వమేభఘ 

నభా దుదిన్న యా రక్నశలాక మీవి అని కౌళిదాసమహాకవి ప్రయోగము. |ప్రియుకా 
ద్ భద 

ఇష్ట .డ్రైనట్టియు, ని. . .రిన్ _నిదురంబోనుజని దించుచున్న , వారిన్ =| శ్రీకృస్ల స్వామి 

ని వడిన్ =వేగముచేశు కాంగిలింపంగాన్ =తలింగన మొనరించుటకొ అక్కు తలరి=త్వే 

రపడ్సి ధరి తి=భూమి, చాచు...లు-దాయచు= ప్రసరింప 6జెసినట్టియు) గజులందాల్చిన 

= ఫుల కెంకురిత మెనట్టి, శేలుఅనన్ =హ స్తమోయన్నట్లు, కంక. .లన్ -కంకణం ఫుకు 

కంకణపములనియుడు వలయములయొక్క (జా త్యేకవచనము.) (మోంతేలన్ =ళబ్బ్వముల 

చేతను, పులు=పచ్చిక సవ, లేలన్ =మునుంగక సెనుండునట్లు, సండు=బురద్క పయిన్ 

=మిోిందన్వు తాల్చి=ధరియించి, ననుల్ = ఏళ్లు, వడిన్ =వేగముతో, వారిధిక్ =సము 

(దమం౦ందు, చొచ్చెన్ =(పవేశించెను. ఊఉ తేర్చేమూలంకారము. 

* చలో. 
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తౌ, మేఘములు పెళ పెళమని యుఅుమంగా భూదేవి ఫీతినొంది నిదవో 

వు తనభ ర్హయగు [శీమహావి పువును గా (గిలించుటకొజకు6 జా (చిన గటు (దాల్సినటిహా స్ప ్ట కా ౯ “ల ౩ 
మో యన్నట్లు కంకణధగనులు విస్తరిల్ల గా వండునీళ్లతో బచ్చిక నవును ఎబెని౬దాల్ని 

(పవావాములు సము[దమును (బవేశించె నని తాక్సర్యము, 

శే, కేకిమడ్డం బె తక్కం గో+కిలపుపంచ 
మం బబజుటం దోయిపదరులు + మది పొనలమి 

నదియు. బ్రియు' గూర్చ నదులచా + నమృత మయ్య. 
బ్రోమీతల చేరికకు నంపుబోటివోఅ, 109 

టీ, శేకిషడ్డం'బె తక్క_న్ = నెమలియొక్మ్క_ సడ్డస్వరముదప్ప, ని, “పడ్డం 

మయూారో నదతి పీకః కూజతి పజఖ్బుమ” మ్మని యమరము. కో,..బు _ కోకిలప్రు= 
కోయిలయొక్క_) పంచమంబు=పంచమస్యరము, ఆజుటన్ =లేకపోవుటవల్ల, తో... 
లు = తోయి= మేఘములయొక్క_, పవరులు = ధ్వనులు (ఉరుములనుట.) మదిన్ 

పొసంగమిన్ ఆమనంబునకుం దగనివై యుండుటవలన, అదియున్ = ఆషడ్డన్వరమును, 

(పియున్ =వల్లభు (డైన సమ్ముదున్మి కూర్చన్ =కూర్చుటకై, నదులచోన్ = సరిత్తులప 
ట్లన్సు అమృతమయ్యున్ =సు ధార సమాయెను. (పీతమారయె ననియర్థము. ) (పోష్ శలన్ 
=విరహీణులయిన స్ర్రీలన్కు చేరికకున్ = నాథులపొంపునక్కు ఆంఫు... లెన్ _ 
అంపు=పంపునట్టి, బోటివోలెన్ = మందయానవ లె, హిళమయ్యెనని (క్రిందికినన్న్వ 
యము, ళో. “దేశాంతరగ తేకాంతే కిన్నాపోస్తభర్తృ కా” యని వారిలతణము. 

శా. పర్షా? కోలమునందు నెమిళ్ళ యొక ల పడ్గన్యరముదప్ప కోయిలలయొ క్క__ 

పం చమస్వరంబు లేమింజేని సుఘుములయొక్క_గర్జనధ్వను లుల లబునకు నిష్టములు గాక 

యాషడ్డస్వరమే విరహీణులెయున్న వామలోచనలను దమకమనాభుల చెంతకు జేర్చు 
నట్టిబోంటివ లె నదుఖకు వానికిం (బయుంనయిన సము[దునింగూర్చుట విషయమై 

యిస్టమాయెననుట. ఇచ్చట మయూరమునకు నదీసము[ద ములకు చాత్వవర్గనము 6 
జేయుటవలన దూతీసామ్యుము చెప్పంబ డెను గనుక నుపమాలం౦ంకౌరము, 

తే, తతతనువు రాహు సోమామృం+ తంబు మ్రింగ 

జి దునిమినమెిడగంటి*ణాయం బాలి 

నసిత మేఘస్ట్థమణిధను 4 వాసుదర్శ 

నం బన నింగిం (బతీసూర్య+బింబ మడ, 103 

టీ, ఆ...వు.అసీతీ=నలనెన, మేఘస్థ= మేఘమంమన్న , మణిధనువు= ఇంద CO థి 
లగ ం 

ధనుస్సు, త.. , హు-లేతీజవిస్తారమయిన్క తనువు= దేహా ముగల, రాహువు=సెంహీళే 



చతుర్హా శాస ము, ర్రిర్ 
డు 

యుండు, సోమామృతంబు=చం౦ం దసుధను, (మింగకొ=కబళింపలా, చ| క్రి=| శ్రీమహా 

విష్ణువు; తు...యక _కునిమిన=ఖండించిను మెడ=కంఠమందల్కి గంటి=గాయము 

యొక్క) చాయక =పోలిక చేతను, పొలిచెకా=ఒప్పెను (పతినూర్య బింబము పతి 

ఫలితనూర్య బింబము, ఆఅసుదర్శన౦ బన (గన్ = తునిమియావంకనిలిచియు న్న చ(కమో 

యన్న ట్లు, నింగిన్ ౬ఆకాళమందు, అడరెన్ = పకెశించెను. 

తా. మితిలేని శరీరముగల రాహువు చందునియందున్న యమృతకళ (గసిం 

పరాయణా _శీమహావిష్ణువు చేత ఖ౦ండింపంబడిన కంశమందలి గాయముమాడ్కి_ మేఘ 

మధ్యమందు నియ్యద్రధనుస్ఫును ఆరాహుకొంశకమును ఛేదింపవచ్చియున్న చ్యకమునలె6 

(బకి సూర్య బింబమును "గానవచ్చుచుం డె నని భావము. 

చ. స్వరుఖర తాబృసాహిరిపు+జాలమ దాచిరకుకిఖ ప, భా 

కరక బకాతివాస్ఫు)తికిం గా లవణేశును రాజ్యదధ్యుడా 

కరములు దుగ్ధళుద్ధ జల+కంధులు * నా గలయట్టిస ప్పసా 

గరములు చు. డానె నొకొ + కా యనలాంగనుప స్టే ఏనిచే౯ా, 

టీ. వీనిచేకా = స్వరుఖర తాదిగుణములు గలిగియుండుట చెత, స్వ...కి౯ా లా 

కాక్ _స్వరు=పిడుగునకు ఖర తా =తీక్షతగలుగుటకొజుకును, అబ. ., స_అప్=ఊదక 

మునకు, రన= మాధుర్యము గల్లుటకిొజుకును, అహీరిప్రు జాల=చెమిళ్ళగుంపులకు, మద = 

గ ర్వముగలుగుట కొ అకును అచిరరుక్ = మెటు పులనియెడు, శిఖి=అగ్ని కి, _పభా=దీ 

ప్లేగలుగుటకిెఅికును క రకజఏడగండ్ల కొటికును , బక =కొంగలకొణకును, అతివాస్ఫు9 

తికింగాన్ = శుద్ధోదకమును పర్షీంచుటకొఅకును, ని. ?కకోటిస్ఫరుళ్ళంబో దంభోళి 

రశనిర ర ప్రయో నీ నీలకంకోభుజంగ భుక్యొవర్షో ప అస్తుకరక్ః , ఆష్యడ్రి భూమి వార్వార 

యనియంతట నమరము, మేఘుడు _అభము, లవణ=ఉాప్పుయొక్కా్యయు, ఇతు=చెజు 

కుపాలయొక్క_యు సురాజుకల్గుయొక్క_యు, అఆజ్య=నేతియొక్కయు, దధి= 

సెరుగుయొక ్మ,, ఉ దాక రములు=సము| దములును, దగ్ధ= ఉ=పాలయొక్కా యు, శుద్ధ 

జల=మంచినీ ళ్ళయొక్క_ యు, క౦ధులు=సము దములు, నాన్ కలయట్రి= అను పే వళ్ళో 

తోనుండునట్రి (లోనగునట్రియ ను పాళములు పొస సంగియుండమింజేసీ దిద్దు పాటు చేయం 

బడెను.) స ప్పసాగర ములన్=స ప్టసము|ద్రములను, ఆనెనొకొ కా _సానము చేసినా 

యేమి, అనంగాన్ =అనునట్లు, కనుప స్పైన్ =చూప పైను. హేతూ త్పే) మా లంకారముం 

తా. మేసుములయందు స్యరుఖర తౌది గుణములు గనుపట్టుటంజేసీ తే త్తద్దుణ 

హేతుభూ తంబు _లెన స్ప ష్టనము[ద్రములయం౦దు నీ జలథరంబు లుద పాన మొనరించి 

వచ్చెనో యన్నట్లు గానంబడుచుంగేననుట. 

స లోేనగునటి. క్ 
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మ, తనిమం బచ్చమెజుంగుగోచియు మణీ+ ధన్వోజ్ఞ గలాపాఢముం 

గొని వుట్టం గొడు గబ్బు నెమ్మిపురియా+కు ల్ని శ బ్రంబు మిం 

చ నతస్శారరపోబలిత్వమున - ను చ్చస్ఫూప్త్తి మిందన్ని "వే 

ఫఘ నసీలాంగుండు గాంచంబాదోసలిలా+ఘంబు౯ మరుత్సృృష్టము౯, 

టీ. తనిమన్ =నూ కమ్మత్వముతో లనాడిన్క ప...యుక- పచ్చ=పచ్చని, మె 

అుంగు= మెజుపనియెడు, గోచియుకా=కౌపీనమున్సు మ. . .ముక్రా-ముణీ ఫన్వ= ఇంద 

చాపమనియెడు, ఉజ్ఞ్జ ్టల=వెలుంగుచున్న, ఆ పాఢముక=దండము ను “పాలాళో 

దండ ఆహాఢ” యని యమరము. కొని=వహీంచిి పుట్టంగొడుగ బృక =పుట్టగొడుగ 

లనుగొడుగులు గలుగలూ, నె.ంల్ _ నెమి్మస్రరి= నెమలిపింఛ మనియెశుు ఆకు 

ల్రిప్పి=పొ క్ట శ్రమందలియాకులునిచ్చి, శబ్బంబుమిం చకా జయ అంములనియెడు వేద వాక్య 

ములు బయలు డేజయగా, (శేకాధ్యనుల నియెడు చేదవాక్యములనియైన జెప్పవచ్చును.) 

న...నకొ_ నత=అడంగిను సార = అతిశయ మైన, రజో బలిత్వ మునక =పరాగమను 

బలిచ్యకవ ర్రిగలుగుట చేతను ఊఉ... ర్తిక- ఉచ్చ=డాన్నత మైన న్ఫూ ర్తికా=పటిమ 

చేతను జే=శీ ఘ్రముగ, మిందన్ని =అకౌళ మందుని లిచ్చి భుననీలాంగు డు_ఘ నజ మేఘ 

మనెడు) నీలాంగు(డు = వామనుడు, మరుత్ =దేసళలచేతేను వాయువుచెతన్సు సృ 

స్ట ముక్రా = కల్సింప బడిన, సాదసలిలౌఘంబున్ = పాద్యోదక ప్రవాహమును 

(వానకౌళ్ళన్సు, కాంచిక = పొందెను, రూపకౌలంకారము. 

తా. మేఘుడు మెటుపు మొదలగు లక్షణములను ఏహించియుండంగా 6బసపఫు 

గోచి మొవలగువానిని ధరించియున్న వామన స్వామి గా రూపింప6బడెేను, 

ర్ం ఘనవృష్టికతన ఫణు లే 

పున నలవలీ లృకరంధ్ర, *ములు మనూయల నె 

త్రినగొడుగు లనలో ఛా 

కనికాయం బవని నెల్ల శక డలం బొడమెకా 106 

టీ. ఘనవృ స్వికతనక = ఎక్కు_డు వానగల్దుట చేతను ఫణులు = సర్బములు, 

ఏపునన్ =ఉదుటుచేతను, అల= (ప్రసిద్ధములయినం వలీ కరం భములం ఎ వలీ ్మక = పుట్టల 

యొక్క, రం ధములు=బిలములన్కు మూయంగన్ =కప్స్ఫటకిొటిక్కు ఎత్తినా పెనినిలి 

పిన, గొడుగులనక = ఛతేములనునట్లు, 'ఛతౌకనికౌయంబు = పుట్టగొడుగుల 

యొక్క_. సమూహము అవనికొ=ప్రడమియందు ఎల్జక డలన్ = సకలదిక్కు_ల యం 

దును, పొడ మన్ =ప్రుక్ట్రైను. 
he 

భః పతిత, 
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శతా. మిక్కు_టంబగు వర్గములు గురియుచుండంగా సర్పములు దమ నివాస 

న నంబులయిన పుట్టలకలు(గు మూయుటకై యె త్తిన ఛ్మృతములో యన్న క్లల్లదిక్కు... 

లయంమను బుట్టగొడుగులు కౌనవశ్చెనని భావము. ఉఊ క్చేంకమూలంకారము. 

ఊఉ. సారెకు మింట మేఘుడు నిఃజస్సురణం బలి గ్రూర మూ పురోం 

గారకయోాగమూాంది తిరు గ నృకుటుంబము దద్గహాంబు నెం 

చే రువ దొబ్బ నంతలును + నింతలునై పడుతన్న భళ్ళు తాం 

గారళిశు ప తానముల¢కె వడి రాత సురేంద గోపముల్. 107 
౧ (UU 

టీ, మేఘుండు=వలాహకుండుు మింటన్ =అంతేరిక్షమందు, సౌాశెకున్ =మాటి 

మాటికిన్సి ని.*.బు _ నిజ=తేనయొక్క._, స్ఫురణంబు=సన్నూ ర్తి, అబిన్ = చెడునట్టు, 

(కూర మా=క కిన మెనట్టి, పురోంగారకయోగమూ౭డి = ఫుకోంగారకమను నవయో . 

గమువహించి, తరుగకా = అచ్చటనుండి మరలా, న్, “పుఠోంగా శేత్వ నావృష్టిః 

పురశ్ళుడే _పవర్షతి అని జ్యోతిశ్ళా స్త్ర మునందున్నది, సకుటుంబముకొ =దారఫుత్తా 

దులతోనున్న్క తేద్ద)హాంబుకా=ఆ యంగారక (గవామున్కు ఎం తేరుషకా=అధిక మెన 
కోపము చేతను, (దొబ్బక = కిందికి బడ దోయయా, ఆంతలు నింతలు_నె=ఇం౦ంతంత 

తునియ లె ; పడు =పడు చున్నట్రైయు, తు, డీక్ -తన్న భఛః= ఆ యాకెళమువలనను, చ్యు 

తే=జూటీన, అంగార=అంగారకునియొ క్క, శిశు పతానములకై వడిన్ =పీల్లలగుంపుల 

వలె ని, “అంగారాభూసుతోల్ముకే' యని రత్నమాల. సు రేందగోపముల్ =ఇంద 

గోపపురుగులు, రా లెక్=ప డెను. 

తా. ఇందనోపపురుగులు పుడమి యందు రాల గా మేఘు6 డంతరిక్న మునందుC౯ 

దనమహీమను నంగారకగవాము పఫురో౦గారక యోగమును వహించి యడంచుచుండం 

జూచ్చిపిమ్మట నా యోగమును వదలి వెళ్ళుచున్ను యా యంగారక్యగహమున్కు దార 

ఫుత్తాం మలతో నత్యంతరోపముచేత భూమిపయిం బడ(దోయింగా6 దుత్తుమురులై 

పడుచున్న దానిపిల్లలో యన్న ట్లుండే నని ఛానము. 

క, కాకోదరాహితుల వ 

ల్మీకంబుల దూర్చ మెణిసి + మేఘుం డని గుం 

సె కవ గూడి వాగజడె నన 

భేకధ్వను 'లెసంగె వృ త్త భేదానుకృతి౯. 108 
4 

టీ. కాకోదరాహితులకా _ కౌకోేద ర=సర్పములనియెడు, అహితులకొ = 

శత్రువులను, మెజుసీ= మెటు ప్రల మెబయ(జేసీ, మేఘుండు=ఖునుండు, వల్మీకంబులక 

= పుటలను, తూర్చెకొ=ప వేశింపంజేసెను, అని=ఈలాగన్సి గుంపె=మొ త్తములె 
వూ | షా శాలి ద) 
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కవగాడి =బోడుబోడు గా 6 గూడినవె, పొగ డెననకా=స్తో తము చేసెనో యనునట్లు, 

వృ త్తభే దానుకృతికా-వృ శ్ర త్తభేదజ మండూకౌొది పృ త్స భేదములయొక్కా, అనుకృతి౯ా 

= ఏ కరణన్ చేతను, భేకథ్యనులు=క ప్పకూ (తేలు ఎస6గకొ జ అతిళశయిం చెను, 

తా. అపుడు మండూకొెదివృ త్త భేదముల ననుకరించు ఖేకధ్యనులు గలుంగగా 

మేఘుండంు దవుకు ళతువులైన సర్పములను మెజపుల మెజయంబేసి ఫుట్టలలో6 [బే 

శింప6 జేసెవని తలంచికొని సంతోషించి గుంపుగగూడి యా మేఘుమును బొగడుచు 

న్నవో యన్నట్లుండెననుట. (క్రియానిమి త్త కియాన్వరూపో కేక. 

తే, మొగులు మె చీశటుల నెక్కు+జిగిమెజబు(గుల 

బగలు రాతిరి రాతిరి + పగలు చేసె 

సకలమును నిద్రం బుచ్చుశేశవుని నిద్ర 

బుచ్చుఘనునకు నిట ద+ద్భుత మె శతలంప, 109 

టీ. మొగులు= మేఘుడు మె -వీంకటులకా _ మె=శరీరముమయొక్క_, చీళ 

టుల=అంధసనెరముచేతను, ఎక్కు జిగి మెటు 6గులకా అధిక మెన కౌంతిగల మెటుపుల 

చేతను పగలు=దినముకు రాతిరి=రేయిగాా రాజిరి=నికనుు పగలు = దివముగాను, 

చేసెకకావించెను సకలము ను=సర్వ (ప్రపంచమును, నిదయిద్చు = (పళయకొల 

మందు దనయురంబుననునిచికిని నిద్రింప6జే యునట్టి, కేళవునికా=(శీమహావిస్ణువును, 

ని,..కుకొ _ నిదయబిచ్చు=సు ప్టింబాందించుచున్న, సునునకుక=మేఘునకును, ఆధి 

కునకున్కు (భగపంతుండు వర్ధా కౌొలమందు యోగనిద్రాసక్తుండని (సిద్ధము గాన నిద 

బుచ్చునని |ప్రయోగంచెను.) ఇట్టిది=పగలు రాతి, రా(తిపగలుగాం జేయుట, తేల (పక్ 

= వివారింప6ంగా, అద్భుత మె= =ఆక్చర్యమా ! (కాదనుట.) అర్థాప _త్వీలంకొరము. 

తా. పెనుచీ(కటి చేతను బొొక్క_ పుమెబుప్రుల చేతను సుఘుండు రాతిని బగలు 
గను బగటిని బేయిగ నొనర్చి నన౯గా నంధకారము (గమ్ముకొనునట్లు గా 6 జుట్టికొని 

య ఎ 

వర్షి ంచుచు మెటుప్రులు మెజయుచుండే నని భానము. 

తే, ధూళి యడణగిన మటీమింటం* దోనె శంప 

జలధరద్రోణి మన్ను పఃర్ణన్యుం డెత్త్ 

ఖినదిం వచ్చ విభా చే. చం * గడుగ మెజుయు 
మృదుముహీగ తవసురజో రేఖ యనలో, 110 

టీ, ధూలి=దుము, ఆడంగినకాజఆతడంగ గా, మటీ=పిమ్మటను, మింటకా = 

అంతరిక్షమందు శంప=మెటుప్రు తోంచెకా = కనుపీంచెను, పర్ణన్యు (డు — 
అనో 

* యనంగ. 1 త్చీతి, 
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ఇందుండు, జ... ణికా_జలధర=మేఘమనియెడు, దోణిక=దోచెయందుు (అనలా 

జలగడుగువాండు మనీ కట్టుకడిగాడు పలకయనుట. ) మన్ను ౯ =భూమియందలి ధూళి 

రూపయమెన మృ త్తికను, ఎత్తి= ఊంచికొని, ఖనదెకా = ఆకెళశగంగయ౦మ, కచ్భీ9వి 
భూసేచ్చకా - త్రచ్రీ గ) =ఆగగనలక్షకి, విభూమేచ్భకా=భూపణము కొజుకై న యిచ్చ 
చేతను కడుగక= స గనము పే చేయగా మెట యు=జ్యలించుచున్న, మృ మమహీగత 
=మృ దువై నభూమియందున్న, వసు=బంగారముయొక్క_, రజః=రవలయొక్క_, నేఖ 

యన(గక=ణాలనంగా తోయె నని" క్రిందటి కన్న్వయ ము. 

తా, వర్ష ముచేత భూమియందలి చుమృడంగ౦గా బిమటం గానఐచ్చినవి మ్య ల 

త పర్జన్యు (డు చేసు మనుదో నెయందు భూపరాగము శె త్ర తికొని గగనలకీ్మకి భూషణ 

ములు చేయ వలయునన్న యిచ్చచేక  నాకాకగంగ యం గడ గలా (బకాశించు 

చుండెను, 

తే స్థూలపరిపక్యకాననో+దుంబరాగ 

'రంధిముల వాననీరు సొ*రంగ వెడలె 
మళ కపజ్ములు దావధూ+మంబు లడలో 

రచ్చ నేయంగ వెడలె వి+ క్రాంతి కనంగ, 111 

టీ, స్థూ .. లక -స్టూల=గొప్ప లై, పరపక్య=పండి మున్న, కౌనన == అడవి 

యందలి, ఉదుంబర= మేడి పండ్లయొక్క_, ఆఅగ=తు దలయందున్న, రంధ్యం ములక = 

బెజ్జములయందు, వాననీరు సౌరంగకా =వర్థోదకముప్రవేశింపయా, మళకపజ్మూ. లు= 

దోమలఇా ళ్ళు దావధూమం౦బులడ (గక కా అంచి చ్చులపాగలణ గలా, వి శాంతికిన్ 

= మనుబోంగొట్టుకొ నుటకొఅకు రచ్చ సేయంగకా=కొలువుసేయుటకు, వెడ లెననం 

గకొ=-బయలుడేెట నన్నట్లు, వెడలెకా = బయలు బే అను. 

తా. మెండువానలు గురియుటచేక నడవియంద లి పరిపక్శములై న మేడిపండ్ల 

నుండి దోమలగుంపులు వెడల గా€ గాటుచిచ్చులు చల్లాటుటంజేసీ వి శాంతి కొజకు 6 

గొలువుచేయ నాలోచించి బయలువెళ్లైినో యన్నట్లుండెను. 

స్రగ్ధర, గ్రావాళిం గేతకీకో + రక కుటజరజో* రాజిదూ ర్వాంకుర శ్రీ 

కాణి ప్శ్లింపం దినానుశత్రుటి మబుపడుచుం దోంచు చిబ్రా “కిరోళ్ధా 

వావిర్భావంబులం చాయక పోరయ నభ+స్సభో్య్రము బప్ప్ పె స్ 

తే విమ వింధికల్ బ+ర్హ్రాణులు దిరుగ6 బల్తిం దృజాలంబు( నో 

టీ.. (గావాళికా _ (గావ=పర్వతములయొక్క_ ఆళిక=సమూహమంద్యు ని. 
“అదిగో తగిరి గా వాచలశెలశిలో చ్చయఃి యని యమరము, శే. , .జి_కేతకీకోర కా. 

37 
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"వెంగిలి మొగ్గలయొ క్క_యు, కుటజ= కొండమ టె మొగ్గలయొక్క_, ని, “కలికౌకోరక్షః 
ఫుమా*ననియు, “కుటబో గిరిమల్లి కౌ” యనియు నమరము. రజో రాజి=ప రాగప క్ల, 
దూ .. .తోక-దూర్వాంకర=గరిక మొలకలయొక్క_, (శీతోన్ =నంపదతో, వీక్షిం 
పన్ =చూడ6గా, ది...టిన్ - దిన=పగటియొ క్క, అనుతుటిన్ = పతి ణమందును, 

“తుయూంమ్మాతాకుటిః పుంసిి యనియమరము, మజుపడంచుకా==కనుపడక యుం 
డుచును తో ౧దుచుకా=కనుపడుచును, ఇభ్గా=ఈపకౌరమయిన్క తిరోభావావిర్నా 
వంబులకొ_తిరో ఫా న=కనుపడకయుండుటను, అవిర్భాఐంబులక =క నుపడుటను, పా 

యక =ఎడ తెగక్క పొరయకొ=పొాందయ్యా, నభస్సు=[ శావణమా నము, అ భ్రముల్ 

"మేఘములను, కపీ\=సజిపీ పెకా=మాంద, బర్హిణులు = నెమిళ్లు, పింఛికల్ = 
రా 

|| 

ఫురుషుల్కు ఎంతలేవిపె=మి కి లి వ్వా పములె, తిరుగకా=ఆడుచుండలా, పెలుఎ 
రర VO ఛే రు య 

అధికం బెన, ఇందజాలం౦బుక = ఇం|దజాలమనుళా బరవిద్య ను, చదూపెన్ == కను 

పజ "చెను, 

తాం వర్షా కౌలంబున బుషి ౦చుచున్న కుటజశేతకెదుల పరాగములును గరిక 

కాంతులును గొంతీవడిం గన్నట్రింముం గొంతేవడిం గన్నడకొయు నిటు తిరోధానావి ఎకు యీ ణా 
ర్భావంబుల నెడతెగక ఫాందయా (శావణమూస౦ బనునెందజా లికండు మేసుంబుల 

ను తెరవేనీ నెమిళ్ళయొ క్త వెడల్పు లైన పింఛములు వ్యాపింప (జేసీ యతిశయంబెన 

యిం దజాలవిద్యను గనుపటిచెనని తాత్పర్యము. భస్మమును దూర్య్యయును చెమిలి 

పింఛము నిం దజాల సాధనములు, తిరోధా నావిర్చావము లిం దజాలగుణములు. ఇవి 

యన్నియు నప్పుడు కలిగియున్న వనుట, 

నే, గిరులత టజంబుతరునుల. + దొొరంగుపండ్లం 

బుక జంబూనదులు గాన + బొదన్రముయిలు 

మేన నవి సోశునెడలుగా + మితి. దటిచ్చ 

లంబునను శుద్ధజాంబూని దంబు లయ్య. 118 

టీ. గిరుల=కొండలయొక్క_, తేట= చరుల యందుయుట్టిన జంబుతరువులక = 
నే లేడు చెట్టనుండి, తొ. ..న్ _తొరంగు=రాలుచున్న , పండ్లకా=సల ములవలన్క జం 
బూననులు=ీ రేడుపండ్లర సపుకేళ్తు, ఫు ట్రక్ =ఉఊదయించెను కౌనకా =ఎఅడవియం 
దు, పొ ...నక౯ _పొాదవు=అలముకొన్న, మొయిలు = మేధుముయొక్క, మేనకా 

శరీరమందు, అవి=ఆ జంబూనదులు, సో, -గా - సోంకు=తాంకునటి, ఎడలుగా = 

తావులేగడా, మితిక = మేరదప్పక్క త... ను_కటిత్ = మెలుపనియెడు, “నగఅ౦బునను 
= వ్యాజము చేత శు. . ,లు-శుద్ధ= చొక్క ము లైన జాంబూనదంబులు = సువర్షములు, 
అయ్యెకా=ఆయెను. ॥ 



శాస ము, 291 

తా, మేధథుములయం౦దుండు మెటు ప్రును జూడ గా. గొండలయందలి చరులయం 

దు జనించియున్న "నేరెడు చెట్లనుండి రాలుచున్న పండథయందు? బుటిన జంబూనచు అవవి 
చం లు 

యం బెల్లదిశలనుండ(-గా నం దలము కొన్న మేసుములయొక్క.. చేహముల౦దు నవి సోంకి 

నందున జంబూనది | పవహి ంచినచో స్వర్హమగునట్రి మర్యాద దప్పక తటిత్తు అనువ్యా 
వ్ రు ఫీ యి జ్ 

జమును పొంది మొయిళ్ళు శుద్దజా ౦బూనదమయంబు లాయెననుటు. అపహ్నూవాలం౦ 

"“కెరము. 

"తే. సురఖిబడిం జన్న స ప్లలా+శోకకమల 

కువలయా,వమ్రూ,ళికి గదంజబ+కుటజనీప 

కకుభయూధికలను సాయ+కములు మరున 

శేను గల్లి గేదంగినురె + యొక్కు డయ్యె. 114 

టీ, సురఫీబడికొ=వనంతునివెంబడి"గా, చన్న=పోయినటువంట్సి ని. “సుర 

భిస్తుగవిస్ర్రేయాం, వనంతేచ్చ తయోః పుంసీ (తను సౌమ్య సుగంధినోఃి అని రత్న 

మాల, స ప్పలా=విరజాజియొక్క_ యు “స ప్తలానవమా లికౌ యని యమరము, అశోక 

=కంశేళియొక్క_ యు, కమల=పద్మాముయొక్కా యు కువలయ=క లువయొక్క_ యు, 

ఆ|మ=చూతేముయొక్క_.. యు అలికిక =సమావామునక్కు క+*.లు - కదంబ=కొడ్మి 

పుష్పమును కుటుజ=కిొడి సెపుప్పమున్సు నీ ప=జకడపపువ్వు ను, ( అమరమున గదం౦ంబనీ 

పములు పర్యాయములంగా జెప్ప బడియున్నను శుకులో బిల్వవకునా _యకదంబ నీహా 

అన భిన్న జాతి గాం (బయోగించియున్నారు గనుక నీ గంధక ర్రయును నెంటిని వే 

జంగా జెప్పె నని యెజుంగ౮దగును. ) కకుభ=మద్దిఫువ్వును, “ఇం[ద(దుఃకకుభో 

2_ర్హునలి యని యనురము, యూాధిక లు జాఆడవిమొల్లయును,'గణి'కౌొ యూధి కెం బస్టై) 

యని యమరము. అను= అనునట్టి, సాయకములు=- బాణములు మరునకుక = మన్య 

శునక, ఏనుక ల్లి=జ పంచ బాణము లకు6 (బతినిధి పంచ బాబములుగల్లియు, గేద (గసు రెడ 

మొగలి ఊకను సురియక త్రి, ఎక్కు.డయ్యెక= _శేస్టమాయ నని యర్థము. అజునయా 

దయుధమాయెనని భావము, 

తా. వసంతునితోడ నరిగిన సప్తలాళోకౌాది పంచబాణములకు బదులుగా నీ 

పర్ణ ర్రపందుం గదంబకుటజాది పంచసాయకములు గిలియు( గేతక్రీకుసుమం బెక్కు... 

డయ్యు ననంగా నీ బుతువు వస౦ంతర్తువుకం కే నతిశయముగా స్మరో ద్దీపక మాయె 

ననుటు. 

క, నటనపర కేకిపా త్ర 

స్పుటయవనికి లన మొగుళ్లు + పొదవె౯ భూళభ్ళ 
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తటుల నవి యాకు దిను చిట 
ఆవాసాలు 

పొటరవము సెలంగ6 దాళ+ములచపుడు నై, 115 

టీ. న...లుఆనక్ _ నటన=నాట్యమునంద్రు పర = ఆసక్షములైన్క శేకిఒ 

“ఇెమళ్లనియెడు, పాత్ర=ానాట్య స్ర్రీలయొక్క_, స్ఫుట = వ్యకమైన, యవనికలనక్ = 

నీలి తెరలోయనంగా, “(పతినీరాయవనికౌస్యా త్తిరస్మ_ రణిచసా' యని యమరము. 

భూభ్య త్తటులకా=కిెండల-చరులయం౦దు, పాద వె౯=వ్యావించెను, అపి. ఆ మేష 

ములు, అకు వినుజపర్షముల ను దినుచున్న, చిటపొటరవము=చిటపొటయనుధ్వని, తాళ 

ములచప్పుడునె =తాళధ్వనియై ( నాట్యోప యోగతా ళంబులనుట. ) చెలలాకా= 

ఒప్పెను. రూపకాను_పొణితమెన యు తే) కాలంకారము. 

తౌ, అప్పుడు “నెను క్లనియె డు నాట్య స్రీలు న ర్హనంబు సేయ గా మబ్బులు 

కొండలలోని యాకులు మేయుచుండ? గలిన చిటపొటధ్వనులు తాళంబులుగా నా 

మేఘములు నీలపు తెరగుడ్డలుగా నొప్పుచుం డె ననుట, 

చ జలథధర ముప్పుతో? బులు సా+సంగురసం బని యప్పయోాధి నిం 
ఖా “4 

పాలయ గోలి మై దథిప+యోాధియు'! (గోలలో బ్రాంచి చాటంబె 

న్ఫులును( గబజుళ (గాయ ననె + పో వడగండన రాలెం గాని నాం 
౧౧ గ ౧౧ 

డీలం బడువాని. దిన్నయపు డె చలి బండ్లు వడంగ చేటికికా. 116 

టీ. జలధరముజవేఘుము ఉప్పుతోకా = లవణముతో.౫ాడిన్క ప్రులుసు= 

అముము, రసంబు=రుచిని, ఒసంగునని = ఇచ్చునని, అప్పయోధికా = ఈ లవణ సము ద 

మును, ఇంపొలయ ౯గకొ=పీలిగల్లునటుల, . (కోలీ=పానముంజేస పెక=-ఆ పిమ్ము 

టను, దధిపయోధియుకా= సెరుంగు సము దమును, (కోలంగకొ=(తావలగా, (పాంచి 

జాటకా = అది (పౌచీనమైనదిగాన, ( ఫులిసినపెరుంగనుట. ) "పె. . = లీక. పెన్ను 

లుసు=మిగుల 6 బుల్ల నైన్క కణుల్లే కా= పెరుంగుగడ్డలను, (కొయక =వెళ్ల గక్కాంగాా 

ఆ వెపో=లట్లు వెళ్ళ ౫ క_ (బడిన పెరుగ డ్లలే, వడగం౦ండనకొ=కరక'లనునటు-గా, 
య cn య 

రా లెక =పతనము నొందెను కొనినాండు = ఈ వడగండ్లు దధికణములు కాక పోయె 

చేని, ఇలకా=భూమియందు పడువానిక=-పతనమవుగుచున్న యానడగండ్లను, తిన్న 

యపఫపు జే=తినలా నే, పండ్డు=దం౦తములుు చలివడంగ నేటికికా=జిల్లుమని చల్లపఢడవల 

సిన నిమి క్రమేమి ? 

తా. అపుడు రాలుచున్న వడగండ్లను నోటిలో వేయగా బండ్లు జిప్యనితీపు 

గల-వె పులుసు దగిలిన దంతములమా డా వ_స్ట్వ్యంతేర ముల నమలుటకు శక్తి చాలకుండు 

టంజేసీ మేఘము పులుసుతో నుప్పు గలిపినట్లయిన మిక్కి_ లి రుచిగా నుండు నని తలంచి 

ముందు అషసనము[దమున నీరు (దాని యాపిమ్మట దధిసము[దమును చొనము చేయ. 

శ 



చతుర్థాశ్వాసము. 99 

గా నది (పౌంచిడొటపలన మిక్కిలి ప్రలుసుగా నుండెను గాన దాని వెళ్ళం గ్రక్క_ 
గానే యాగడ్డలే పడగండ్లనవ్యాజమున రాలుచున్న పని యు త్పేంక్షించినాండనుట. 

తే, అపు డసళ్ళకు డిగక మేఘాళీ పొడవు 
_ నచలములపె నె నొడికఃటగుమృగాలి 

a ts 6 వ్ 
జ వా లొ + చరాడం జూప పై మోా(దిప+ర్థన్య ధని 

నృపున కగు తెర వేటయా+ యితమనంగ, 117 
టీ. ఆపుడు=ఆ వర్థాకౌలమునందు అసళ్లకుడిగ క= బురదలలోదిగక్క మేఘా 

భి=మబ్బులణాళ్టు, వాదవు=చుట్టుకొన్న, అచలములపెనె=కొండలమో (దా దొడ 

కట్టగు= దొడ్డలో దోలయుడినవానివ లె నిలిచియున్న , మృ గాళికా = లేళ్ల్గుంపు, 
(ఇదికర్తృ పదము.) చూడకొ=వీతీంపయగా, మా. ..న్వి _ మి౭ది=పయినున్న, పర్ణ 
న్య= ఇందు శనియెడు, ధన్ని=ధనుర్భరు డైన; నృఫునకుక్ = రాజునకు, ఆగు == అయి 

,నటువంటి, తెర వేంటటయాయిలేము సిద్దమయిన తెరవేట, అనంగకొ = అనునట్లు, 
చూప పైకా =కౌనవచ్చెను. ( తెరవేటటయనంగా గొప్పయధికారులు వేటకు వెడలు 
నవసర౦బున ననుగతులయిన వేంటకాం[డచేత మృగము లాక్క_చోటం గూడియుం 

డునట్లుగ జుట్టును తెర వేసి సమకూర్చుట ). 

తా. ఆ వానకెలమునందు జడిసి బురదలకు డిగ్గక మబ్బులగుంపు చేత జో 

ట్టును వ్యాపింప ౧బడియాన్న కొండల పెని దొడ్డెకట్టు గా నిలువంబడియున్న మృగము 

అను జూడోగా( బర్జ న్యు౦ డనువనిలుకాౌ (డగు దొడ్డరాజునకై సిద్ధపజపంబడిన తెరవే. 

టయో యన్న ట్లుండేను. 

చ, తడి తల డిగ్గి ముంప జడ+తం దుద అప్పలం గన్ను విప్పి_వు 

ల్పొడుచుచు నీరు ముంగజల+ పోలిక ముక్కున గూడ నోటి గొం 
తొడియుచు గూ6ంటికటు సగ + ముతుచు ఊక్క-వ్దిర్పు మున్నుగా 

త అవాలి 

వడశుశు కాక చే ష్షుడిగె 4 వక్షము పత్నులు జానువుల్ చొర౯. 118 

టీ. తడి=నీరు తేలడిగ్గి=ాతేమశిరంబులనుండిదిగ్సి ముంపన్ =ముంచుకొనంగా, 

(అనలా వర్షము దొల్ల( బతు€ శిరంబులుదడిపి ప్మ్ముట వానిళ రీరంబులను దడుప(6గా 

ననుట.) జడతన్ = జూడ్నము చేతను తుదశెప్పలన్ =పతూ గముల చేత, కన్ను విపి =ే లి ౨ ల wey U న 
(తేములు 'దెజచి, ఫుల్చొడుచుచు =క న్నులుపులకరించుచును (అనగా చఇెజవంగూడని 

కన్నుల నలి పయత్నే మునంచెజచి లోనినీళ్లు వెలుపరించు చు), నీరు=సర్లోద కము ముం 
a య్ a య 3 వ శ్రీ 

గరలపోలికన్ ముక్కు. అలకై వడి ముక్కు_లంగూడన్ =నాసీకలయం౦దు (వేలంగ్యో 

నోటక'=వదనము చేతను, కొంతొడియుచు= కొంతనీకరించుచును, గూ(టికణకా- 0 వీ తి ణు 
గూటి పుడక యందు సగ ముజఅర్లముు ఒతుుచుకా=తుడుచుచును పములుజ=పీటలు ధి న వై 



294 ఆము క్రీమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

జూనువుల్ =తేమమో (కొళ్ళు, వక్ష ము=ఎద, వొ రక =చొచ్చియుండలా, పడ (కో 

బకాక=కంపమొందుటయేకాక, "అక్క_విదిర్సు మున్ను గాన్ =పక్న్ష విధూననము 
మొదలయిన, వేస్టజవ్యా పారము, ఊడిగకొ=మాసేను. 

తా, ఆఅనమయం౦బున( బెట్టలు గనాం౦డ్లయం౦దు ముద్దలుగా దడుపంబడి చలికి 

వడంకుట దక్క నొండుచేస్ట లుడీగి యుండె ననుట. 

క, చెందు నెజుసంజ కుంకువు 

క్రృందునం "గంపెక్కుదివికిం + గాన్మీరత రా 

నిందుశిలాత్వము రవి గని 

యం వోయము. గురియ నేల + యిటు గాకున్న ౯. 119 
టీ. చందు పొ ప్పమెన్క నెఅసంజ=ప్రూర్ల సంధ్యా రా౫ మనిరెమెడు, కుంకుమ== 

కుంకుమపువ్వు యొక్క, (కందునక్ = ఆతీశయముచేత్క శకైం...కికా  కెంపెక్కు_= 

ఎబుపెక్కి_న, దివికికా = ఆకౌళ మునకు, కాళ్ళీరత = శౌరీ రదేశత్యము, రాక్ = 

రాయగా, రవి = సూర్యు (డు, ఇందుశిలాతే( ము = చం దకెంతమణియాటను, క 

నియెన్ = పొంచెను. ఇటుగాకున్న కౌ = సూర్యుడు చం(దశిల గాకుండెనేని తో 

యముక్ = జలమును, కురియ సేల =వర్షి రప నిమి త్తమేమి? 

శా, సంధథ్యాకెలమునందు వర్షి ంచుచుండ (గా నెటు సు (జెందినసంధ్య యను 

కుంకుమవువ్వు చెత 'నెజ్బ నెన యాకసంబునకు గాళ్ళర దేళత్వము రా౮౫ా సూర్యు ండు 

తేద్దేశోద్భవం బని (ప్రసిద్ది కెక్కిన యిందుశిలాత్వేమును బొందెను. ఆటు గాకపోయొ 
య 

“సని యాసూర్యు డుదకంబుల నర్జీ ౦చుటకు “శతు వేమని (పజలు తేలంచునట్లుం డెనని 

భావము, 

చ, అలజలరాశి నీటం బగ + లర్కక రావళి చూలు దాల్చంగా 

నలమిన యీర్ష వాక్, ధవాశాంశుక రావళి దాము దాల్ప్చం ద 
జ్ఞలముల నాన మూగకొనూణచాడ్నున నాడి వహించెం జూలు ము 
బ్బుల నిల ముంచ సీలఘన+పుంజమువల్ల బలాకమాలికల్. 120 

ట్రీ అల=ా[పనీద్ధమెన్స జలరాశి=సముద్రముయొక్క_, వీటకొ= ఉదకముచే, 
పగలు=పవటియంద్యు అర్మ_కరావళి = సూర్యకిరణసమూ హము *బలిహస్తాంళ వఃక 
రాీ'యనియమరము., చూలుదాల్బ గాక =గర్భముధరియింప (గా, అలమినయిీార్గ నన్ 

=జని౦చిన యసూయచేత, రాత్రికొ= రేయియందు, ధవళొంశుక రావళి= చం దకిరణ 
సమూహము, తౌముక=-తామును, తాల్చక =గ ర్భములుధరియించుటకొ అకు, తజ్జల 

ములక్ =ఆసము[ దోదకములను, అపజ = సానముచేయుట శై, మూంగికొ నుచాడ్చు 
నక =చుట్టుకొనినట్టుం ఎ లే ఆడి=సంచరించ్చి ఒలాక మాలికల్ = తెల్ల కొంగ'లచాళ్ళు, 
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“బలా కొబిసకంఠికేయని యమరము,మబ్బులక్ =-వీంకట్లచేతను ఇలకా = భూమిని 

ము, ఒలిక్ - ముంచు=కప్ప చున్న, నీలఫఘున = కాల మేఘుముయొక్క_, పుంజమువ 

ల కొడాసమా హామునలనను, చూలు జగర్భ మును, పహి౦ చెక్ =ధరియించెను. 

తా. తెల్లకొంగలు రాతులయందు నంధకౌర మగునట్లు భూమియందు! గప్పి 

యున్న నల్లమబ్బుఖను మాలికలుగా. జుట్ కొని యా నీళ్ళు తా? గర్భము భరింపంగా 

సూర్య్యకిరణము లం పగటియందు సమ్మ దోదకము చేత గర్బ ముధరియింప (జూచి యీర్ష్య 

గలవియై చందకిరణములు దామును గర్భుముల ధరియించుట కొకు నానము దోదక 

ములం నీల్చుటకై తిరుగు చున్న ట్లుండే ననుట. 

క, ఉజుము విని యలక కై దివి 

వెజు( బజిచుమరాళపటలి + విడిచిన బడు న 

క్కు_జిచిన వీసలవవిసరము 

తెబుగున వడగండ్లు ధవళఃద్ ధితి రాలక. 121 

టీ. ఊటుమున్ =గర్జితమున్సు విని=ఆలకించి ఆలక కై =అలకెౌ పురమున కెదు 

రె, దివిక౯-=అంతరిక్షమునందు, వెజికొ=భయముచేత్స్క ప...లి_ పటుచు = పటువి 

డుచున్నట్లి,మ రాళ పటలి=అం చలగుంప్రు, విడిచినకొ=వదల(-గా, పడు=పతనమునొం౦ 

దుచున్న ట్టి, అ , ..నక్_అక్క_అచిన=ఆయ౦-చలుగొజికిన బినలనవిసరము = తామర 

తూండుతునుకలనమూహముయొక్క_, తెజంగనకొ=ఎచందమునను, వడగండ్లు=వర్దో 

పలములు, ధనళదీధితికా = తెల్లనికౌంతితోడను, రాలెకా = పడెను, 

తా. సుగమము, 

త్సటలి నిరన్నంబు లయ్యు. + దక్కవు బర్టుల్ 

నటన మతిహార్ష హేతూ 

తృటలాభం బిడునె మది శతు+ధ న్నిర్వట్టు౯. 122 

టీ. బరు లు నెమళ్లు, త,..లికా _ తటిత్ = మెబుపులచేత, ఉత్సారితే= జ=పో 6 

దోలంబడిన, ఫణభృత్ = పాములయొక్క_, పటలికా== సమూ వాము చేత, నిరన్న౦బుల 

య్యుక =నిరాహారములెనప్ప టికిని, నటనము=నాట్యమౌాడుటను, తక్మ_వు = మౌన 

వు ఆ. . .బు-అతిహర్ష = అత్యంతసంతో షమునకు, హౌతు= కారణముయొక్క_) ఊత్క_ 

ఓట =అధిక మైన లాభంబు=|షొ ప్ల, మదిక్ =మనంబునందు, తంధకా=అక లినిి నీర్వ 

ట్రక్ =దప్పిని, ఇడు నెాకలుగ (జేయు నా ? (చేయదనుట ). 

తా. సంతోషము సగము లా వన్న నానుడి పకౌర మనుట. అర్థాంతరన్యాసా 
అ౦కశకెరము, 
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నీ రవి. జూచి కుడుచువా+రలకును గృకలాస, 

ములకును దృష్టి మిన్ను లనే నిలిచె 

సంఛ్యార్థ సచాయిద్వి+జశ్రేణి కిలు సేరు, 

ముదవులకును భాంతి + మది జనించె 

పహూలజీవిసందోహ+ములకు బలాకికా, + 

విసరంబులకు వుంచి + వెదలు దొర? 

నెలమి( బొల్పగుయూాధి*కలకు సంతలకూట, 

ములకును మలి విచ్చు+ మొగ్గ లొద వె 

తే, నతిధిసంఘంబునకు సీని ళనట్టియెనుప 

కదుపులేగలగమికి వా+కట్టు "అెసలగె 

మంటిమి ధైలవారికి + మరుపనులకు 

నెలత వాసినవారికి + నిదుర చెడియె. 198 

టీ, రవిక =నూర్యుని, చూచి=వీకీంచి, కుడుచువారలకును = భోజనము సే 

యువారికిన్సి కృకలానములకును == తొండలకును, “సరటఃకృకలా న స్సా్యా? త్తని 

యమరము. దృవ్షి=చూపఫు, మిన్ను లనె=అంతరితమమంట్సే నిలిచెక=-ఉండెను. (ఆది 

త్యునింజూడక భు జొంపమను నియమముగలవారలకు (6 దద్దర్శనాపేవ చేతను, దొండలకు 

వానిపొలసుసందున నీరుచొచ్చిన వాని దేహము లూడుచున్న వి గాన6 గొమలం దూ 

ర్భ్టముగ నిలిచియుండుటచేతేను గను మాస్ర లంతరిక్నమంచె యుండుననుట ) సం... 

కీకా_సంధ్యార్భ దాయి-సంభ్యా=సాయం౦ కౌ అమునందు, ఆర ర్ఫ బ్రదాయి= =ఆర ఘే ఛీయదా 

నము చేయునట్టై, ద్విజ కేతకి పుడమి వేల్పు అసంఘమునహీను, ఇలుసేరు "ముద్రల 

కుకా _ఇండ్లపవ చ్చుచున్న పసులకును, భాంతి= సాయం కె కౌలమనుభ9 మము, మదికా 

బుద్ధియందు, జనించెకా=పు క్లైను. హలదేవిసందోవామునకళ = భ్యవసా చుముంతే 

యు జనసమూవామునకును, బలాకికావిసరంబులకుక = తేలకొంగలగుంపులకును, 

మ౦.. *లు-మందజ అనుకూల మెన, వెదలు= చల్ల (బడ్డ చేలు చక్కా గా మొలచుటయు 

=గర్భ ధారణమును, దొరకెకా=పొ స్తీ పించెను, లో. “రం బలా కాదధ తే౭._ బయో 

గాన్నా శేనిబద్ధావలయం సమంతా" త్తని కర్ణోదయనుందు (బయోగము, ఎలమికా = 

ఊ త్భాహముతో, ఫొ...కుక్_ ఫొల్పగు= 'జప్పుచున్న, యూధికలకుక = మొల్లల భేద 

ములకును, సంతలకూూటములకును = స౦ంతలకువచ్చి కూడియున్న జనములకును, (నంత 

యన౯లగా గామాంతరములనుం౦డి వర్తకులు నానావిధంబులైన సరకులం బెచ్చి బస్తీ 

గా నుండు గా మమునకు 'వెలపలనునిచి యానస్తువులను వికయించెడు బజూటు,) 



చతుర్థాశ్వాసము, 297 

మటీ=మిక్కి_. లియును, విచ్చు మొగ్గలు=పరువిడుటయు, మొగ్గలువిచ్చుటయును, ఒడ 

వెక=కలిగెను. (అనలా వర్షా కౌ కెలమునంమయిష్పించునటియూధికలు వికనీంచినవని 

యు, వర్షమురాంగా సంతకునచ్చిన| వజ లూళ్ళకువిచ్చిపోయిరనియు భావము. అతిథి 
స౦ఫఘుంబునకుక =అతిథిసమూహ మునకు ను, ఈ...కికా-ఈనినటి, ఎనుప = గేచెలయొ 

క్కు, కదుపు=సంభుముయొక్క_) లేంగలగమికిన్ = దూడలసవమాహామునకును, వాక 
ట్రాలూ=వాగ్బంధనములు, ఎస6గన్ ఆఆఅతిశయించెను, (మేర దప్పి నవర్గ ముగురియు చుం 

డంగా సంచరించుట కుపాయమొ౨దని యతిధులకు నన్న ము లేనంగునను- గ చాకమప్రుల 

తేగలకుం జలిచేత దనడలుమూనికొని పొలుగుడువ(గాడనంచునను వాగ్బంధనము 

లాదవె ననుట.) మంటిమి చైలవార్కిన్ =మంటితో మే కలేర్పుణచుకొన్న వారికిని మరుప 

నులకు=మన్మథ వ్యాపార ములకు, నెల కేన్ = స్త్రీల న్కు (ఇది జా త్యేక వచనము.) పాస్ 

నవారికిన్ = ఎడ(బాసినవారికిని నిదురచెడియె=ని[దలేకపోయెను (అనంగా మంటిమి 

-దైలుగ' లనారికిం బైనున్న మన్ను వర్ష ముచేక (అగి యింటిలో నురియుట చేతను, మన్మథ 

వ్యా పౌరములకు స్రీ ద్రీలులేనివారికి విరహ వేదనగల్లుటచె నేతను నిదుగ లేకయుంట (పసీద్ధ 

ము, ముటుసనులకు నెలే బానీవవారికను దాని కకరవ్యా సా రార్భయు క్ర్రీ లచెడ ణా నిన 

వారికని కొన్ని వ్యా ఖ్యానములలో నున్న ది. మదుపనులకును నిద లేకపోయెననిరైమైనం జ 

ప్పవచ్చును. అపక్షమున నది యధిక ముగా జర గెనని భానము, క్లో. “వర్ణా నామిత రేసాం 

వాధరై్మ్మక్య్ళం తుల్యయో ౧ తా” యను లక్షణముచేత నొప్పియున్న తుల్యయోగి తాలం 

కారము. శెండవగీటున (ఫెాంతిమదలంకెరము. 

ఉ. కాలునిదున్న నందినయి + గంటలుదున్నక మంటినా మహో 

కాలునినందిదున్న నయి + కర్ట మమగ్నత లేక మంటి నా 

హోలికు లెన్నండుం 'దెగని,యారుల చేలును జెడుమళ్లునుం 

గాలలి నేరు సాంగి రిలం+ గల్లుపసింగొని వేద మున్నుగకా 124 

టీ. కా...న్న -కాలుని=యమునియొక్క_, దున్న = వాహన మైనమహిషము- 

(కాలో దండధర(శాద్ద దేవ? యని యమరము. నందినయిజన్న షభి మె; గంటలు= ఆవురు 

దుబ్బలను, దున్న క= “కృషి చేయక, మంటినాన్ =| బదికితిననయా, మహాకాలునినం౦ది= 

రు దునకు వాహనం బెనవృప భము, “నుహాకాలోమహానటుః” యని యమరము. దున్న 

నయి=దున్న పోతేచె, కర్షమమగ్నత లేక=బురదలయ దు గాళ్ళుదిగ (బడలేక _ “పం 

కోత్రీశాదకర్ష ర్లవకా? యని యమరము. మంటినాన్ =( బదికితిననునట్లుగ్య హోలికులు= 

కృహీవలులు, ఎ. ..ను-ఎన్న డుం చెగ ని= ఏ ద్రినమందునుదున్నని, కారులచేలును=-గంట 

లుగల ఇెలికలును, చాడుమళ్లునుంగాకా =ఊోషర ములగు శేదారములుగా లలికొ=-ఆ 

స క్తి చేతను పేదమున్న గాక =దరి నుండు మొదలుగ్యా ఇ.. సిక్ కొని - ఇలంగల్లువ 

3రి 
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భూమియందున్న్క పసింగొని=ప శువవ్యాత్రమునంతయుకు గూర్చి ఏరు సాలరిమడక 
క ట్రిదున్నిరి, 

తా. చున్నపోతులకు వెలిదుక్కి. కష్టముగనుక యమునికి వాహనమగుటవ్ల 
దున్నక సుఖించితినని యామహీ షంబును, ఎద్దులకు రొంపి దుక్కి. కష్టముగనుక నీళ్య 
రునకు వాహన౦బైనందున దున్న వలనీనది లేదని యావృప భంబును “నెంచునట్టుగాల బు 

డమియం చె ల్టిడలనుండు పళువులం చెచ్చి బీదలు మొదలగు హాలికులు వీటిచేలు చవ 

టికయ్యలుగూడ దున్ని రనుట. 

క. వరజుబడ రొంపి. ద్యొక్కం 

జరణంబులం 'బెనంగి పసిండి+చాయకడుపులం 

బొరి సీరుకళ్సై లమ'ెను 

వీరుదులు హాలికులు దున్న + బెట్టిరొ యన(గ౯. [25 

టీ, వరజుబడిక=గనిమ వెంబడిని, రొంపి దొక్క_క్ = మడిలో నీరువెళ్ళకం 
డునట్లు బురదనుదొక్క_౯గా, చరణంబులకొ= పాదములను, పెనంగి=చుట్జై, పనీండి 
వాయకడు ప్రలకొ=బం గారువన్నె గల యుదరములతో గాడిన, నీరుక క్రైలు=నీరుతొ 
ట్రు పాములు, పొరిక =జ "ద్దత్యము చేతను, హోలికులు=కర్ట కుల్కు దున్న కొ జదుక్కి 
యందు బిరునులు=తేమకో సరియెవ్యరును గారని గండ పెండేరములు, 'పట్టరొయన( 
గక్ =ధరియించిరో యన్నట్లు, అమనరెకా=జఒ ప్పెను. 

క, నాని రిఖ వంటచెజకుల 

చే నబి నవి వెండి వంటఃచెణకులె యగుటం 
బోనంబు ప్రజకు జక్కుల 

బోనంబుల యయ్యెం బ్రాయ్యి + పొగయమి వృష్టిక౯. 126 
, టీ, శిఖి అన్ని, నంట చెజకుల చేకా=వంటక ట్రియల చేత ను, నాని = తేడిన్సి, 
అఅకా = చల్లాబింగ్యా (ఎడతెగని వానలచేత. దడినీయున్న కలను నిప్పుమోంద 
చేయంగానే యాయన్ని చల్లా అననుట.) అవి= ఆయింధనములు, వెండి=మలీయును 
(అనయా విచారింపంగాననుట .) వంట చెజుకు లెయగుటక్షా = వంటకుయోగ్యమయిన 
చెజుకులని యన్వర్థృము లగుట చేతను ( అనలగా బెల్ల ముసండుటకు6 దగిన చెణుకులు 
ర సఘునము లెయుండి గానిగయందుంచి (తిప్పలగా నెట్టు రసమును వెళ్లు ర్యగక్కునో 
యాతీఘునే (పొయిలోన( 'బెట్టలా నే కొట్టియలు నీరు వడియుటంజేసీ వంటవెజకు 
లన్న పేరు సార్థక మాయెననుట.) బోనంబు= అన్న ము, (పజకుక్ =జనము నక్కు జక్కు 
లబోనంబు లెయయ్యెక- = కామేశ్యగుని(గొల్బు జక్కు_లవాండ యన్న మాయెను, 
అనం గా కూ దులయొక్క. పెండిలిమొదలగు నుత్ఫ్సవములయంను జక్కు_లవాండు, 

పణ 
టు 

మ. 



చతుర్థాశ్వాసము, 299 

అరి వేణిపెట్టన కూన్యభాండములను దలమో 6ద మోచికొని బోనాలుబోనా లనిపల్కుట 
(పసీద్ధము గాన 6 ద త్తుల్యంచాయె నని భానము, (పాయ్యి= అధి కయణ్సి వృష్టైక్ = వర్ష 
ముచేతను పొగయనిక =రాంజకయుండుటచేత నని (కిందికన్వయము. 

నీ, ఇల్తిల్లు దిరుగ నొ+క్కిం తబ్బు నివ య బ్బె, 

నే నింటిలోం. బూరి + యిడీ విసరక 
రా-జదు రాంజిన + హోరవులుకొల్పాసలె, 

గాని కలదు గూడు + దానం గలిగె 

నేని కూ రగుట మం + చైనం బెన్పొగ నుఖ, 
భు కి నేకూర దా + భు క్షి కిడినః 

్రాన్యో క్షలశె తీరు *+ బహుజనాన్నము దీర, > 
నారుల కొదవుం బుఃన ప్రయత్న 

తే మాజ్యపటముఖ్యలయ మొన్న * రాలయాంగ 

దారులయ'మెన్న రంతిక+ కారజనిక 

'పచన నాంధోగ్భహిణి రామి + బడక మరుండు 

వెడవెడనె యార్వ నొగిలి రఃజ్ఞడిని గృహాలు, 127 
టీ. ఇల్లిల్లుడ ప్రతిగ్ళ హమునకును, తీరుగక= వెళ్లగా, శిఖి=ఆగ్సి ఒకి,_౦తే= 

కొంచెము అబ్బుకొ=దొరకును ఆబ్బె నేని=లబ్బం బాయె నా, ఇంటిలో (బూరి=ఇం 

టిపెకసవును, ఇడి= దాని ఫైెనునిచి, విసరకరా6జమ = వీజనమునేయక్యయం౦ంటికొనదు, 

రాంజీినక్=అ౦టికొనిననుు రవులుకోల్చా స లెకౌని=పజ్వలింపంజేయు నెపీక్షయొ 
కటిదక్క_, దానక =ఆమ6ంటవలన, కూడు= అన్నము కల్లను=దొరకదు ( రవులు 

కోల్య్వా సాలంగాని యను పాఠమునందు గృ హములలోని వాసములను విటిచి పెట్టక 

గాని రగులదని యర్థము.) కలి ౫ నేని=అన్న మైనప్పటికిని, కూరగుట=కాకమగుట్యు 
మందు=జఓ పధము ( అనయా దుర్గ భమనుట.) వనక =శాక మైనను, పెన్నొగకా= 

(పబలంమైన ధూమముచేతను, సుఖభు_క్రిచేకూరదు= సుఖకర మైన భోజనముదొరకదు. 
అభు క్రికిడినక =అభోజనమున కొసంగినన్సు బహుజనాన్న ము=షం టిలో నున్న వారల 

కెల్ల పండిన యన్న మ్ము (పాగో కలశే = తొలుబంతి భోజనము జేయువారల శే 

తీరుకా=సరిపోవును ( ఆకౌలమునకువచ్చిన యతిభుల( బరివారింపరామింజేసి చారల 

కిడుట చేతం బక్వాన్నము సరిపోవు ననుట.) తీరక = సరిపోలగాా నారులకు= ఉవిద 
లక్కు ఫునన ప్రయత్న ముజమరలవంటయొనర్చుట, ఒదవుక =కలుగును, అంతికకుక== 
(ప్రాయ్యికి; నా. ..ము _ ఆజ్య= నేతిచేత య దడుప (బడిన, పటముఖ్య =కోకలు లోచెన 

గ్ రవులుకోల్వా సాల, 
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వానియొక్క._, అయముఎన్న రుఆనస్టమువి చారి౦పరు, ఆ,..ము _ ఆలయ=ఇంటిర్నా 

క, అంగదారు=వాసాలయొక్క_, లయము = నాళమును, ఎన్నరు = లెక్కి_౦పరు 

(పొయ్యిమండుటకై చృన్రిల్రగే బట్రలుదడిపివై చియు వాసాలు ెటీకివై చియున్స 

వానినష్టమును లెక్కి_౦పకుండిర నుట.) ఆ...ణి . ఆరజనిక=రాతిరివజకును పచన= 

సొకముసేయుటచేతను, నాంధః=అన్న ములేకయుండిన గృహిణి = ఇల్లాలు శా 

మికొ=-రాకపోవుటవలన, పడకకొ=ళశయ్య యందు, మరు(డు = పచ్చవిల్తుండు, పెడ 

"వెడనే= పెళ్ పెళ్ మని, ఆర్వక = = వేగిరింప ౧గా, అజ్జడిక = ఆముసారునందు, న్బృ్్హహులు 

జగ హస్టులు, నొ గిలిరి=కృ శించిరి. ( అనంగా( నొటుపడి రనుట. ) 
వ 

తా. అసమయంబునందు "నెల్లదిక్కు_లనుండు నతీపతులంద జాహారమజనళ్యయ ' 

జ 
నాదులయందు (6 గ్లేకము నొందున పెడ తెగక' జడివానలు గురియుచుం డె ననుట, 

చ. పీడుగుల కల్కి. లోం దొలిచి + భీరులు కంచము. జల్లుదీధితు 

ల్లడపల వెళ్ళరా. బొగలం+ గానిరిబ్రుంగెడు పుల్ల హాంబు లె 

జెడ గనుపక్తై నూళ్ళ నిల + యెల్లను ముంచి రసాతలంబు] పె 

విడియల దండు డిగ్గిన సవిద్యుదురు స్తనయిత్ను లో యన౯. 128 

టీ. పీడుగులకుకా=ఆక నిపాతములకు, అల్కి_= వెజచ్చి ఫీరులు= భయస్యభాని 

ముగల య్రలా; 6ఫీరుర్చిమ్బాధ రాబ్దనా” యని నిగుంటువు. కంచము=భోజన పాశ 

మును లో-దొలిచి= కడపలకులో పల నేక డిగి, చ, = ల్ - చల్లుజ (తిప్పి నీర్తుబె పెట: జిల్ల ( 

గాయుట్టిన, దీధితుల్ =కెంతులు, కడపలవెళ్ళి రాకా =దేహళులదా(టిరాంగాా పొగ 

లక్ = భూమములచేత ను, "కా =. -లు-కెవిరి బుంగెడు=ధూ[(నుపర్షము గప్పినట్టి, (వర్దా, 

"'కొౌలమ౦దు6 దడిసిన గృ హములకు6 బొగచుట్టి కొ నియుండుట (సిద్ధము, శ్రల్ల్బవాం 

బులుజుఫూరి యిండ్లు, ఎలెడ డక్ = సడెస(జాావినను, ఊళ్ళ ౯ ౭ మములయందు, 

ఇలయెల్లను =భూమియం౦తేయును, ము౦చి=వాన నీళ్ళ చేతే నిండింప:జేసి రసాతీలంబు 

పెక =పాతాళముమోంద, విడియంగ౯-= ఆ కమింపవలయునని, ద...లో అనన్ _ 

ఉఊరు=గొప్పలయిన, దండుడిగ్గిన =భూమి యం దునేనాన మేత మైవిడి సిన, నవిచ్యుత్ = 

మెజుములతోంగాడిన్స _స్టనయి త్ను లోయనకా= మేసుములోయనునట్లు, కనుపస్టైకా 

= చూపును. ఊత్పేంత. 

చ గొడుగుల గాల గూల్చీ మజీ+ ఫోలలతోడన వాజు నాన్స. చే 

డ్పడ జడి మేఘుం డ ట్లకట + పాంధ్లుల'సె 6. దన శెంతే వెరమో 

తడిసిన మేన నింకి యది + డారవియోగజవహ్ని. గొంత కొం 
తుడప విథాతీరక్ను వష + ముకొ-కమా టమృతంబు సీయం 



చతుర్టాళ్వాస ము, లీ01 

టీ. వేఘుండు=జలధరుండు గొడుగులకా=ఛ|తేములన్కు గాలికా=నాయువు 

చేతను, కూల్చి=ఎగుర (గొట్టి, మటీ=పిమ్మట, కోలలతోడన= గొడుగుకజ్ఞలుమా[తేము 

చేతబట్టి, పొబుకొ=పబువిడుచుండ౭ంగా, జడిన్ =వర్ష ముచేతేను, చేడ్పడక = బాధ 

పడునట్టుగ, నాన్నెన్ =తేడిపెర్కు అట్టు=ఆలాగుతడుపునట్ల్టు ఆకట = అయ్యో, తేన 

కుకా=మేఘునికి, పా౨భులపెకా=పథికులమోంద్క ఎంతవై రమో=ఏపాటివిరోధమో 

(నాన్పెనని (కిందికన్వ్న్వయము. ) వి థాతేర క్ష =విరించియొక్క_ రక్షణము విషము=గరళ 

మును, ఒక్కొ_కమౌాటు=జకొ్క్క_ కప ర్యాయము, అమృతేంబుసేయంగన్ = సుధగా6 . 

జేయుటవలన, ఆది= ఆవర్ష ము, తడీసీన మేనక =నానినశి దీరమంగు ఇంకి=ఇగిర, చార 

వియోగ జనహ్నూా న్ = = భార్యలవిరవాము వల్లంయిట్రినయన్ని ని; కొంతకోంతుడి పెన్ =కొం 

తవడి బో గొ క్రైను. ఈపద్యమునందుం బూ ర్వార్గంబున వ్యాఘా తౌ ల౧కారంబు ను చ 

రార్భంబున విచిశాలంకౌరము. శ్లో నో, “స్యాచ్వా్యమాతో తథాశారి తథాకార్మికియే 

కచేక్, విచితంయత్చ 9 యత్న శే స్ట ద్విపరతఫ లేస్ఫయోఃి అని వానికి లక్షణము 

లే, డవ్రులం జల్లని దూట నం+తకమునుపటి 

జల్లుసీరాని వచ్చునాఃజల్లు మొదలి 

గాలి యలనోలుచే. గొమృ+గదలి జల్లు 

దలపడకమున్ను వంగుళ్ళం+ దడిపెం దరులు, 180 

ట్రీ, తరులు=సృ కములు దవులన్ =దూరమునందు, జల్లని = వానయనుకొని, 

దూరన్ =వాని[ కిందికిబోంా, అంతకమునుపటిజల్లు=దూర ముననుండి వచ్చువానకం కే 

మున్ను గురిసి యున్న వానయొక నీరాని=ఉ దకముగలచై, - వచ్చు నాజల్లు=- దూరమున 

వచ్చుచున్న యావానయొ క్క, మొదలి=ముందుగవచ్చిన, గాలియెల గోలు చేన్ =ఎల గే 

లుగాలి చేతను, (దండునకు ముందుగా (బోయి హెచ్చరిక చేయుటకు నెలగోలని చెప్పూ 

ట (ప్రసిద్ధము. ) కొమగదలి=శాఖ చలనమునొొండి, జల్లుద లపజక మున్న ్న్న వచ్చుచున్న 

సరము శకము ను"పే ) నంగుళ్ళన్ =న| మము లెయున్న కొమ్మలు “వెందల గుఛాని చేతను, 

ట్ కొడ పెన్ ఆనా న్చెను, 'పథికుల నని పూ వ్రూర్యపద్యముననుండు కర నభ్యావారింపవలయును. 

చ, రయమున వృష్టినై యొదింగి + రచ్చలమై విధియింతు రు గృతకా 

హాయపతిమో(ద దంతిపతి + నాతీనిపై నృపతిం గజాదిని 

ర్లయముల 'మొత్తులాడుదురు + ముబ్బొక యించుక విప్ప విచ్చుయొ 

గయి మటి పాతి పోదురు సమ స్పదిశాగతు లైనయధ్య్వగుల్ *18 [ 

టీ. స,..ల్ _నమ సదిశ=సకలదిశ లనుండి, ఆగ కులైనానిచ్చినట్టి ఆధ్యగుల్ 
అనాలే 

= తెరుపరులు, రయమునన్ =వే గముచేత్క వృష్టికై =వాననై, ఒదిగి= చో టుచాలక య 

# 



ల్02 ఆము క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

డంగికొని, ర చ్చల మెన్ =ధర్మపుచావిళ్ళ యరు (గులమో (ద, హయ పతిమాందన్ = అళ్వ 

పతిపెని, దంతిపతిన్ =గ జపతిన్సి అతనిపపెన్ =అగజపతిమో దను నృపతిక =నరపతిని 

( అశ్వపతి |పబలు(డు, వానికం బె గజపతి (పబలాండ్కుగ జపతికంకు నరపతి ప్రబలు( 

డనియనుట.) ఊ(గతన్ =కోపముతో డను, విధియింతురు=నిర్లయింతురు, గ జూదినిర్షయ 

ములన్ _గజ=యేను(గుల్కు ఆవనె= మొదలగు వానియొక్క్మ_, నిర్హయములన్ =నిళృయి౦చు 

టల యందు, మొక్తులాడుదురు=క లహ పడుదురు (అనలా నశ్వ పతి యెక్టు_౧డనియొ క్ష 0 

డును, గజపతియ [పబలుండని మటియొ క్ష ౦డునుు నందణజకం౦ంళు నరపతి యధికుండని 

యన్యుండును వానికం శు వీనికి నశ్వము లెక్టు వనియు, వీనికం కు వానికి గజంబులు 

తక్కు_వనియ్యు నీ మొదలగు గజాదిసం ఖ్యానిర్లయా ఖిని వేళ ముల చేత 6 గలహించుచుందు 

రనుట.) మబ్బు = ేంఘు ఏము, ఒక యించుక విప్పా =కొం౦ంచెము విడునలగా, మటి 

పిమ్మట ,విచ్చు మొగ్గ్వయి=[పోగువీడినవార లై, పాటిపోరురు = ఎన్వరిదారిని వారు 

వెళ్ళునురు. 

తా. బాటసారులకో( (చోవ జర గకుండునట్లు జడివానలు గురియుచుండె నని 

భావము. 

క తనశె బలిభు క్షతులు నిం 

డినగ్రాదు శ్రీల కఆితి + నీలము లగుటం 

గనియె. దృణగ్రాహిత నన! 

గొోనుక సవల. జై త్యతరుల 4 సాం డే డుభ్రి మలక, 132 

టీ, బలిభు క్షతులు = “కొకులగుంప్రులు, “ధ్యాంతొత్మఘాోప పరభృ దృలిభు శ్వా 

యసాొ ఆపియని యమరము, నిండిన (గామ ళీలకుక =సంపూర్ల గామలకులకు, అటితి= 

క'రఠమునందున్న , నీలములగుటక = =ఇం|దనీలమణు లౌట చెత, తేనశెక్రా = ఓ ప్పెను 

చెక్యతరులక=ఊద్యాన పొద పములందు, వైత్య మా యతో నేబుళై బింబేచోద్యానసా 

దే యని విశ్వము. గనా౦ డ్రేడు భమలజ--గూం డ్లడు= గూండ్లు పెట్టుట కొ అకు, (భమ 

లక్ =తిరుగుట చేతను, కొనుక సపులక్ =పట్టికొనిపోవుతృ ఇముల చేతీను, తృణ(గాహితజా 

= తృణగాహీత్వమును కనియెక =పాంటేను, అనక్ =అనునట్లు, తేనశ నన్ని క్రింది 

కన్వయము. 

తా. నీలములు తృణ(గాహులు గాన నావిధంబుగ6 గాకల గుంఫవులు (గామ 

భమొపముననుండు నుద్యానమందలి చెట్టయం౦దుC గూండ్లు గట్టికొననలయునన్న 

యిచ్చ చెళం గఅచికొనివోవుచున్న క సవ్రులం జూడ గా దరడియెన _గాములత్సు్మలు 

కంవమునందు ధరియించిన హారమందలి నీలమః[ఖలు కృణంబులను (గహించుచు 

న్నవో యన్నట్లుగా నొప్పె ననుట. 
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మ, వసతు ల్వోల్వుడి వానశై గుడిసె మోోవ౯ రాక తా నాని యే 
వనగా నిల్చి నజమ్ముగూడ బొల మం+*బ భోయుచుం బట పె ల రు 
న్ముసురం దీ గెడుకాంపుగు బ్బెతలపె+న్గుబ్బ ల్పునాస 'ల్వలీిం 

బిసికిళ్లుం వీసికిళ్లు పోళికుల కర్సించె న్న భస్యంబున౯, 1838 

టీ, వసతు ల్వెల్వడి=గ్భ హములు బేయలువెళ్లి, వానకై = వర్ష బాధానివ ర్హికొ 

అక్క, గుడిసెమోవన్ రాక=పాలములో (౬ గాపునిమి తమె వేయంబడకుటీరముదగిలికొ 
వాల షై డె 

నంగా లోపలికిరాక్క తాకా తౌను, అనియే=తేగి లికొనియే, పన గాక =జఒప్పిదముగా, 
ని. ..డకా-నిల్చిన=నిలుపం౦బడి యున్న, జముగూడకా = జము చేగటంబడగగూడను , (జము 

ఆశీ శీ లు ది జీ 
గూడ కావలిగుడి సెలోనికి రాక గుడిసె దగిలి నిలిచియుండం గాననుట. ) పోలమంబళో్మ 
యుచుకా = కృషి సేయుభూమికి నంబలిమోచికొనుచు, పట్టి = ధరియించి పెన్ముసు 

రందున్ =జడివానయందు ఈ... .ల్-ఈగడు-గుడిసెలో పలం దూరునట్టి, "కాంపు 

గు బ్బెతల= కెంపు వాం డవనితలయొక్కా, పెన్టుబ్బల్ =గొప వెనకు చములుమె, పునా 

సల్ =ఫ్రూర్యనన్యంబులై న సజ్జలు మొవలయినవియును (పునర్వసు కొ రియందు6 జల్ల 6 

బడ్డభాన్యములం గనుక6 బునాసలని వ్యవహార ము) వెలిన్ == వెలుపలను, హోలికులకున్ 

= కృషీ (జేయు ళూ[దులకు, పిసికిళ్లున్ =కుచ గవహాణంబులును, ఫిసికికు = కంకులు 
at) య 

నల్పుటులును నభస్యంబునన్ =.భా[దపదమాసమునంకు, ఆర్సించెన్ =ఒసం౦గాను. 

మ. గురుగుం జెంచలి దుమ్మి లేందగిరిసా+కుం దిం త్రిణీపల్లవో 

త్క_రముం గూడ బొరంటి నూనియలతోం + గట్టావికుట్టారికో 

గిరము *ల్మెక్కి తమిం గొమల్ల్వొలము వోళోంపు ల్మెయు ల్మాక మేం 

కెరువుం గుంపటి మంచ మెక్కిరి పృభుళతె (కా ప్పి ౫ డ్లజ్ఞడి౯.184 

ట్రీ. గురుగున్ =కురకటశాకమును చెంచలి=తువిన్న కాకము తుమి దోణ 

శాకము, లే(దగిరిసాకున్ = కోమల మైన తంకెపుకూరయును, తిం తిణీపల్ల వోత్మ_ 

రమున్ =చింతచిగురును, కూడన్ =వానితో లిపి, నూనియలతోన్ = తేలములతో, 

పారంటి=పార (టి, కట్టాని = చుట్టు నావిరి బాటి మిగుల వేండియయిన, కుట్టారికో 

గిరముల్ =కుటు చయారిక కూర్చు, (మూడు నెలలకు( బండునవి కుబుచయారిక లనియు 

నయిదునెలలకు6 బండునవి పెద్దారిక లని ముం జెప్పునురు.) మెకి_==తిన్సితమిన్ =రా(తి 

యందు, కొమల్ = కొడుకులం,( చెట్లకు శాఖలవంటివారు గనుక నిట్లు చెప్పవచ్చును.) 

పొలముపోన్ = చేలుగాయంబో గా, శెడ్డు = ెత్తనముచేయుకాంవులు, (పభుతె 

కా ప్తిన్ = అధికార మొకటియబ్బుట చేశ, అజ్జడిన్ = ఆ ముసురునంచు, (కేపుల్ = 

* లనీ, 



804 + ఆము క్రృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

దూడలు మెయుల్ =దేహములను, నాశన్ = లేహననమొనరింపలటా, మేంకెళువుం 

గుంపటి= మే (కలయెరువున నె త్తియుంచిన కుంపట్టుగల, మంచ మెక్కి_ర=ఖట్వ మారో 

హీంచిర్కి (వానకుందడి యు నని దూడలను మంచపు(గోళ్ళ్కుంగట్ట నవి చేవాములను 

నాంకుచుండలగా కయనించి రనుట), 

నీ, మణియవి.. గోలిబ+ర ణవడసుధ వీను, 
6 యా జ 

భోలాడం. బ్రొద్ద్క్కి- + మేలుకాంచి 

ఘమఘమవత్సుమ+గంధ రాజాంగమ, 
రనెప 6 జిరోవషమాజనము లాడి 
ప ఈ ర్ం జ 

మిసిమిదువ్వులువ బ*న్న సరంబు మొగలి జే, 

కుల దాల్స్స జా మెక్కి. + కొలు వొసంగి 

జాంగలామివముతో + శాల్యన్న మధికహ 

య్యంగ వినంబుగా + సారగించి 

తే, మృగమదము మించుతములంపూటిబుల మోని 

దలముగా సాగరుహానంతో వెలుగ సౌధ 

నిఖరవా తాయనాగ తాః చిరరుగంకు 

నతదృగవరో ధములతోడ + నగరి నృపులు, 185 

వణ 
———_ టీ. మణియపష్షీక్ = మణిము యమైనదం౦ండమునంమన్న, కే...ధ _ శేలిబర్తి ఇ 

లు రుం న్ 
పెంపుడు నెమళ్ళయొక్క_, సడ్డ=పడ్డస్వర మనియెడు, సుధ == అమృతము, వీనులో 

లా డకొ=చెవులునిండ(గా, పొ నైక్కిఅనూరో్యో దయం బైన మతీ కొంతసేపటిక్సి మే 

అుకొంచి=న్మిద లేచి ఘు... పైకా _ భఘుమఘమనత్ =భుమ్మనినాసించు దున్న, సుమ 
గంధరాజ ౨ ఈ పేరిట (దవ్యముయొక్క_, అంగమర్షన మైకా = నలుగు బెట్లినమో దట, 

ద కా ఈ + 

చిరోస్త=మిక్కి_ లి వేండిమిగలయు ద కముల చేత, మజ్జనములు=జలక ములు ఆడి=సలిపి, 

మయము (అ) నువ షు (చిరోన్షమజ్జన లాడి యని యున్న౦దున నుష్టళబ్బమునకు నుష్టోదకమని యర్థము జెప్ప 

నలయును.) మిసిమి మవ్వలువక =సరిగ తళతళలాడుదుప్పటిని బన్న సరంబున్ = బన్న 

సరములను హాకములన్సు మొగలి అకులకా=మెగిలిఫువ్వులనుు తాల్ని=ధరియించి, 

జూ మెక్కీ_=జా ము ప్రొర్ధెక్కి_నవెనుక్క కొలువొసంగి=నభంటేసి జూ..,.తోజా - జూం 

_ గల=మరకుభూమియంద లి, ఆమిషముతోకా = మాంసముతోడను, (అనలగా మరు 

భూమియం౦కు సంచరించెడు కౌంజు పూరేడు ఉడుము ఏంయంబంది మొదలగు 

వాని మాంసమనుట.) “పలలం|క్షవ్యమామి ప మ్మని యమరము. శాల్యన్న ము= రాజనప్రు 
సాదమున్వు ఆధికవాయ్యంగవీనంబు గాక =అప్పుడు వెన్న గాంచిన నేయి యెక్కు_డు 



చతుర్ధాశ్వాస ము. విక్ 

గార గలుగునట్టు “తత్తువాయ్యంగవీనం య ద్దో్యో గోదోహోే దృనంఘృ తి నుని యమ 

రము. ఆరగించింభో జనము జేసి, మృగమదముమించు = కస్తూరియెక్కు_వ గా (గల; 

తముల౦ప్రుటి ఏలు =వి డెముకాంతులు, (కస్తూరి యధికమగుటవలన నల్లగా కుండుట చేత 

నిరులనుట.) మోవిదళము గాక =పెదవిదట్టముకా( గా, సౌగరువా సంతివెలుంగన్ = 

అగరువెక్క_తో నించినకుంపట్లు (పజ్వలించుచుండంగాా సౌ. . .న్-సౌధ=ఉాప్పరిగె 
లయొక్క-_, శిఖర= పెయం౦తేస్తులయం నున్న , వాతాయన=గ వాశ్నములనుం౦డి, ఆగతీ= 

పచ్చినట్లి, అచిరరుక్ = మెజుపులయొక్క_, అంశు=కౌ ౦శుల చేతను, నత =వంపంబడిన, 

దృక్ =చూ పులుగల, ఆవరోధములతో డన్ = అంత పుర స్రీ లతో, “శుద్ధాంతశ్చాన 
1 

కోధక్చ” యని యమరము. నృ ప్రులు= రాజులు, నగిరి=ఆనందించిరి. 

వ. పట్టు సాం దృసలిలధా రాసారమాసరంబు లగు వార్షి క వాసరంబులు 

ప్రశాంతం బగుటయు. దదనంతేరంబ, 186 

ట్రీ, ఇట్లు=ఇవ్విధంబుగ్యా సౌ.+.లు _ సాంద=ఘునమైన, సలిల = ఉదక 

ములయొక్క_, భార=ధారలయొక్క_, ఆసౌర = సమ్యక్చ9 వర్ష ణముల చేతను మాస 

రంబులగు=వ్యా ప్తము లైన, వార్డి కవాసర౦బులు =వానకౌల ప్రదినముల్కు (ప్రకాంతంబగు 

ట మున్ =శాంతింపలగాా తదనంతరంబ=ఆటు పిమ్మట, 

ఉ, రాజమ రాళ లబ్దగిరిరం ధ్రము శాలివనీశ రావలి 

వై జననంబు యజ్వపహాుతఈ వాజహుతాశము భాస్వదిందిరాం 

భోజసమాగమం బుదిత+బోధభుజంగశయోపవార నీ 

రాజనఫ్టుబ్నహాల్లకస+రం బుదయించె శ రద్దినం బల. 1837 

టీ, రా...ము - రాజము రాళ=రాజహంసలచేత, లబ్ధ = పాంద౭యబడిన, గిరి 

రం భము= కొంచపర్యతముయొ క్క బిల ముగ ల్లినట్లియు, (అంచలు మానననరోవరం 

బున వర్దాక్" అము వెళ్ల బుచ్చి శరదృ తువురా౯గా6 (శాం పర్వతపు బిలములో జొచ్చి 

దళార్లాది దేశ ంబులకువచ్చుట (3 (పసీద్ధము.) శా లివనీ= రాజనప్రుంజేల కశ రావలీ= రెల్లుగం 

టలసమూహమునకును, వై జననంబుజ-ఈ ను నెలయైనదియును “సూతిమాసో వై జననఃి 

యని యమరము. యజ్వ = విధ్యు క్షప కారము జన్న ము(జేసీనవారిచేత, హుత= 

హోమము చేయ బడ్డ, వాజి=హవిస్సుగల, హుతౌశనము జా (శౌ తాన్ని గలదియును, 

(ఆపుడు సోమయాజులు నూతనాన్న భోజనముకొజకు నాగయే హ్యైదిక ము(జేసిర 

నుట, లేక్క వాజివాజపేయము గలయవియెన( జెప్పనచ్చును. ళరద్వా జపేయము 

ప్రసిద్ధము.) భా...టు = భాస్యత్ = వెలుంగుచున్న; ఇందిరా=లకీ కి) ఆంభో జా 

39 



806 ఆము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

కమలములతోడి, సమాగమంబు=కలయికగలదియును, (శరద్భ తువునందు. గమలము 

లకు వికననముగల్లుటం జేసీ వానియండెే లకీ నివసీంచె ననుట .) డ,..బు-డొదిలే= 

జనించిన, బోధ=మేల్క__నుటగల, భుజంగశ య=దామోదరునకు, ఉఊపణార = పూజ 

శార్థ మైన, నీరాజవ=నివాళియయిన్క ఫుల్ల =పూచి యున్న టి, వాల్లక = చెంగల్వలు 

గల్కసరంబు= కొలంకులుగ లిగినట్టి, “హల్ల కంర క్ష సంధ్యక ”మ్మని యమరము. అనలా 

జాతుర్మాస్యము లప్పటికిం గడచినవిగాన భగనంతుండు నిద మేలుకొన గా శరల్లకీ 

నీరాజన మె త్తెనగోయన్నట్టుంబలెం జెన్నొ ౦దియున్న యొజ్హ చెంగల్వలతో నొప్పియున్న 

కొలంకులు గలదనుట. )కరద్దినంబు =ళర ద్వాసరము, ఇలన్ =భూమి యందు) ఉఆదయిం 

ఇన్ ఆకనుపడెనుు వికసీంచినచెంగల్వలను నిద మేలుకొన్న యీళ్యరునకు శయనోప 

బారనీ రాజనముగా వర్ష్మించినందున ను క్సేంతమూలంకెరము. 

తా, నర్ష ర్పధర్మములయిన వర్ణించుట మొదలగు చిహ్నములు మాని శరద్భ 

తుధర్మములు గానవచ్చె నని తాత్పర్యము. 

క, కరము పొగ అక్కా నంబర 

మురువిద్యుద్ది పకళిక + లుమిసిన ధూమ 

స్ఫురణ బొగచూాశె ననంా | 

హారివముణిజంబూ ఫలాసి*తామలరుచుల౯. 188 

టీ, కరము=మిక్కి లి, అంబరము=గగనమ్ము కా... - ఉరు=అధిక మైన 

విద్యుత్ = మెజుపులనియెడు, దీపకళికలు= దీపొంకురములు, కూ, =,౯న్ _టఊమిన్న== 

చిమ్మినటుఐంటి (శ్లో. “నిష్ట్యూతోద్లీర్ష వాంతాది గాణవృ త్తివ్యపా శయమ్స్ అతిసుంద 
on 0 hac జాము | 

రమన్య(త_గామ్యక క్యూంవిగావా లే” అనిఅచార్యద ౦డీ చెప్పియున్నారు గాన నుమిసీన= 

అనునది మొదలగువానికి గాణార్థము లె కని ముఖ్యార్హములు చెప్పంగకాడనుం 

ఘామజ=పొగ యొక్క_, స్ఫురణక్ =స్ఫురించుట చేత, పొగనూశెనన (గాన్ =ధూమిత 
య 

మాయెనో యన్నట్టు, వహా...లన్ _హరిమణిజ= ఇంద నీలములవ'లెను జంబూఫలజనేచే 

. డుపండ్లవ లెను అసీత=నల్ల నె ఆమల=స్వచ్చములై యున్న, రుచులన్ = కౌంతుల చే 

నను పొగలెక్కెన్ =మదించెను. ఉ క్పే)వాలంకార ము, 

ఆ. సాంధ్య రాగలహరి + సామిరంజితములై 

తిరిగ మింట నిదుర 4 'దెలిసినట్ట 

యిందిరాధిపతికి + నత్తుకర్చూరని 

రాజనంబు లన శ+రద్ధ నములు. 189 

టీ, శరద్ధృ నములు=ళర తాల మేఘములు, సా...లుఐ _ సాంధ్య =సంధ్యాసం 

బంధియయిన్క రాగ=రక్రిమయొ క్ష, లహరి=తీరంగముల చేతను, “మహత్ఫూల్లో లకల్లో 



చతుర్లాశ్వాస ము, ల్07 
థి 

లె లహర్వు త్తే లీశేసమే అని యమరకేపము. సామి=సగము రంజితేములె = కెంపువ 

ర్లములుగ లవి-గా( జేయ(యబడినవె, ని. .కిన్ -నిదుర చెలిసినట్ర=ని ద మెల్టాంచిన, ఇందె 

రాధిపతికిన్ =ల తీరమణునకు , ఎ, ..నన్-ఎత్తు=పటినటువంటి, కర్పూర నీరాజనంబుల 
జీ జాలి లు 

నన్ =ఘన సార పునివ్వాళులో య న్నట్లు) మి౦టన్ =అంతరితమునందు తిరిగక =సం 

చరించిను, “సామిత్వ న్టేజాగఫ్స నే” యనియు, “ఇందిరాలోకమాతౌమాి యనియు 

నమగము. ఉ తే)కూలంకారము. 

చ, అళిగరుదంచలామల తఈదంతరవీంపిత యయ్యె బాకని 

రగళితమహో ఫలౌవహారి+త చృదకర్కరికాపనాలి నాం 

గలమవన భముచ్చుకని+కాయములోపల సాంధ్యర _క్తిమం 

బల తిన దాల్చి మింట గన+నయ్యె వీపొండుపయోదఖండముల్ * 

టీ. వి...ల్_విపాండు=మిగులం బెల్లనైను పయోద=మబ్బులయొ క్ల, ఖందె 

ముల్ =ళకలములు, క. . .ము_క లఅమవన=పండిన రా జనపుచేలమో6ద, భంిమత్ =తిరుగు 

చున్న, శుకనికౌయము=చిలుకలగుంపు, లోపలక్రా=శర త్రాల మేధుములలోపల్క సా 

- = బు_సాంధ్య= సంధ్యా కౌల సంబంధిఘ్రన, రక్రిమంబు= ఆరుణ్యమును, ఆలంతిగ కా= 

కొంచెముగా తాల్చి=ధరియించి, వా.. -లి-పాక=పండుట చెతను, నిర్హ ళిత=మి_క్లి లి 

విరిసిన మహత్ =గొప్పవై న ఫల=పండ్లయొ క్ర, కీభు= సమూహ ముగల్లియు, హారిత 

చృద=పచ్చనియాకులుగ ల, కధ రికొవనాలి=దోసతో టలగుం ఫు, ఆ...త _ అళి= 

తుమెదలయొ క, గరుత్=జ క్ష_లయొ.క్ష) అంచల = కొనలవ లెనున్న ఆమల = 
జాకీ U క్ కం ) 

నిర్మలమయిన, తత్ ఆఆకెళముయొ క.) అంతేర=నడుమను్కు బింబితయయ్యె నాక్ == 

_పతిఫలించెనొకోయన్న ట్లు, కననయ్యొక =చూడనొ ప్పెను. ఊ ల్చ్రేకూలంకారము, 

తా. పండినపెరులమోా6ద సంచరించుచున్న 'చిలుకలగుం౦పును దమయం దించు 
వూ 

కంతసంధ్యా కౌ లిక ర క్రిముము ధరియించిన తెల్లని మేసుఖండములును బరిపక్ళములె 
pana =) 

. 

పండి భీరిసిన గొప్పపండ్లును బచ్చనయినయాకులును౦ ల దోనతోొ (టలు ద్వి రేఫముల 

౧౧ 
# 

"శు క లమునలవలె నెగ నిగ్యము గలయయ్యా'కౌళ మునందు( (బతిఫలించెనో యన్న 

టుండెననుట. 
య 

క, ఘుణగణవిహరణం జివికిన 

మణి ధనువునం దొరంగు నుసి సమానములై ద 

ర్పణనిభనభమునః బరిణతే 

నణకణపహరిణములు పాండు + జలదము లాల సక్ = 141 

టీ. ఘుుంం.ణకొంఘుణ 22 నుసీప్రురుగులయొ క్ష , గణ = సమాహముయొ క్రి, 

విహరణక=నంచారము చేత, చి. . .సనకొ=చివికిన= వాన లకుంద డేస్ శీథిలమయిన్మ 
మణి 



808 ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

ధనువునకొ=ఇం  దధనువునంనదుండి, తో .. ,.లు ఐ-తోర (గన=పడుచున్నటువంటి,నుసీస 

మానములె=పరాగ సద్భృ ళములై, పరి. . .లు_పరిణతీ= పరిపక్యములయిన, శణ=జనప 

నారయొ క్ర, కోణ=లేశేములన లెను వారిణములుజ తెల్ల నె నటువంటి, పాండుజలద 

ములు= తెల్ల మబ్బులు, ద,..నకొ_దర్పణ-=ఆద్దముతోడను, నిభ = సమానమయిన, 

నభమునకొ= ఆకౌళ మందు, ఒలసెక=సంచరించెను. కర త్రైల మేఘము అను మణిధను 

వుయొ క్ర. పరాగములని యు త్పే9క్షీంచినందున నుత్చేంమాలంకారము. 

క, రవిశళిముకురములు శర 

ద్యువతి 'మెజటుయుంబెట్టుభూతి+యో యనం బర్వె౯ 

బవనాహతీస_్త్పచ్చద 

నివవహాపరాగంబు దివికి 4 నిర్మల కాంతి౯ 142 

టీ. ర.*.లు-రవిళ శి=చందసూర్యులనియెడు, ముకురములు = అద్దములను, 

శరద్యువతి=ళర దృతువనుజవరా లు, మెటు (గు బెట్టు= కాంతి గలుగ (జే యునట్టి, భూతి 

యోయనకా=భస్మమోయనయ్యా ప...బు-పనన=వాయువు చేతను ఆహత= ఎగుర౧గొ 

ట్రంబడీన) స్త్పచ్చద= ఏడాకుల యగంట్లయొ క్ర, నివహా=సమూహ ముయొ శక్రం పరా 

గంబు=ఫుప్పాడ్సి దివికికొ = అ౦ంతరితృమునకు, ని,.+తికా_నిర్మల == స్వచ్చమయిన, 

కాంతికొ= తేజస్సు చేతను, పర్వెక=వ్యాపించెను,. ఉ త్చ్రచూలంకౌరము, 

శా. లోకమునం దద్దమునకు వచ్చిన మాలిన్యమును భస్మము చెత ( దుడుచుట 

(పసి సీదముగాన నటు వర్దా కె అలమందు జం దసూర్య అనునద్దము లకు నెర్మల్యము 
య 

దక్టువ ప పడలూాా వానికి స మజటులో శ్ర ౦చి చ క్ర బజచుట క్రై 'శరద్వనిత యు౦చిన 

విభూకిరో యనున టాసమయమం౦ందు స ప్రచ్చద పరాగములు గాలిచేత నెగ రంగొటం 
ల ల 

బడి యంతేరిక్నమున వ్యాపీించె ననుట. 

స్రగ్ధర, సంభూతజ్జ_్తి వీవా'తా+ళ నీ యనము శంభ రుం డూాంది లేవం 

“గంభీర ప్ర క్రియామగ్నత డిగు జగతిం + గృందుగా దోంచు వర్ధా 
దంభోల్స్ట లరంధోద్లతసితప్పథుపా, కాళీజా కాంబు ధారా 

సంభంబు లోల నన్ను ¢ ద్ధవళరుచిళ రః _స్తంభప_జ్ట్కం జనించెక్, 

bes 

టీ, స... పికా-నంభూతే=జనించినటి, జ పీకొా-మిలశువశోతను, వాతాళన 
= ౬ అవని 

అన జుల్ కలి జట 6 శయనముక్ = శేపపర్యంకొమును, విక్ళంభరుండు=| శీమహావిన్లువు, విశ్యాంభరః కైటు 

భ్జీ ద్విధుశ్ళీ్రంవత్స లాంఛనః "య నియమరము. ఊం:దిలేనన్ =టోనికొనిలేవలగా,గం. =. 

తన్ _గంఖీర్య హ్మకియా=నిమ్మ EE క"రమగునట్లు, మగ్నతేన్ = =మునుంగుటపల్ల ను ) డిగు=ా 

డ్రిందికినడంగినట్రి, జ౫ కకె=భూమియం౦దడుు రందుగాక్ = =దట్టముశా, తే లా తోం 

చు=కె నపచ్చుచున్నృవశ్షాజవాన క" అమందలి దెం భోళి=విడుగులయొ (ఏ స్టూలరంటధ 
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= గొప్ప బెజ్జములవలన, ఉద్గకే=బయలుదేటిన, పృథు=గొప్పలెన, సిత=తెల్లనెను 

పాతొాళజాతే = పాతాళ లోకమందుయుట్టిన, అంబుధా రా స్తంభంబుల్ పో లెక = 

సంభములవంటి యుదకథారలవలె, శర సంభప జ్మ _క= అలుక ండలవరుసయందు, 
—_ అతి — య 

ఎన్నుల్ =కం౦కులు, ధవళ రుచిక- తెల నికాంతితో, జనించెక =ఫు ట్లను, ఇందు జలు 
య వ్ 

యొక్క. యెన్నులను బిడుగులరంధ్భోముల నుండి బయలు వెళ్ళినట్రి పాతాళజలధారా 

స్థంభములు-గా ను ల్చే9 &ీ ంచినందువ నుల్చేంమొలంకారము. 

తొ. ఆ౪రదృతువునం దేదిక్కున( జూచినను అల్లుపొదలు ఎన్నులు దీసీ 
a 

'తెలగా6€ (బకెశించుచుం డె ననుటు. 

శే, నీరజేకుణుం డవ్వేశ + ని దృ చెలిసి 

యడుగుం. దనమో(ద మోప నో+యవనిరమణి 

కంటకితగా తి, యయ్యా నాగా విపాక 

పఠరువకంటకశా లీనుం+జరులు చొలిచె, 144 

టీ. నీర దేక్షణు ండం= విష్ణు దేవుండు, అవ్వేళ౯- = ఆ శరతృమయమునందు, 

నిద కౌలి సి=నిదుర మేల్క_ని, అడుగుకొ = పాదమును తనమాందకొ = భూమిని, 

-మోపనో=ఉంచలాూానో్నో అవనిరమణి=భూ డేవి, కంట కికగా తియయ నా గాకా || 

ఫులకి తాంగయయ్యెనన్న ట్లు, విపాక=పండుటచేత, ప...లు _ పరుష = వాడియె 

యున్న, క0టక=ముం౦డ్లుగల , శాలిమంజరులు = సన్న వరియెన్నులు, పాలిచెక = 

ఓప్పెను* పాతూ తే) కాలంకౌరము. 

తా. పండి ముదునైనందున నాండిమి గలిగియున్న ముండ్లతోనుండు సన్న వరి 

యెన్ను లం జూడలగా నా శరదృతువునందు( గమలాముండు నిద లేచి యడుగు6 

దనమి6ద నుంచుటచేత నాభూచేవి కంటకితగా. తి యాయె ననున ట్లుండే ననుట 

మ. స్ఫుటభూ యోహృాత్ళ ౦క వార్డి నినర+శ్ళు ల్నన్ను చేర్చం దటి 

చట లౌర్వంబుగం గారుగొంచు ఘనమై + తాం ద్ర వర్షింప న 

చొ్చటనుం దోంచి గ్రుసింపం బోలు గలకీ+సూనుండు గాకున్ననొ 

కాటం దారాగ్రహభాస్క రేందువు ణిళు+ క్తుల్వ్యకృమై తోనే. 

ట్రీ, స్ఫు...కళ = స్ఫుట=వ్య కృమైన, భూయోహృతిక౦కకొ=ఆగస్తు కండు 

మరల౭బానము (జేయు ననుభయముచేత, “ళంకావితర్మ_ఛభయయోః* ఆని యమరము. 

ఇనరశుుల్'= సూర్య కిరణములు, వారిక = సముద్రమును మిన్ను చేర్చక = అంతరిత్న 

మును బొందింపంగా, (సూర్యకిరణములు సము[దోదకములను మేఘుములందు6 జేర్చం 

గాననుట .) తటిచ్చటలు=విద్యుక్సమూ హమ. లు చె ర్వంబుగక = బడబాగ్ని గా, 



810 ఆము క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

'కారుకొంచుక్ =నల్లని ద, ఘనమై=మేగుమె మోకా = భూమిని, తీరవ రింపకా = 
ఊదకమంతయు వానలుగరియ ౮, అ వోటనుక్ = ఆ యా కౌెళమునం౦దున్సు గలశ్లీ 

సూనుండు = అగ స్త్యుండు) తోంచి=కనుపీంచి, (గసీంపంబోలుక డా సమ్ము దోదక్ష 

మును వానము(జేసెలాంబోలు, "కౌకున్నక-= అట్లుగాకుండె నేని, ఒక్క_టకొ=ఏకరీ 
తంగా తౌ..,ల్ _ తారా = చుక్క.లున్కు [గవా = అం౧గారకౌది గ వాములును, 

భాస్క_ర=సూ మ్య (డును, ఇందు= చం్యమండును, (అనియెడు) మణి=రత్నములుశు, 

శు కుల్ =ముత్యఫుచిప్పలును, వ్య కృ మై=స్నుట మై, తోంచు నే=కానవచ్చునా, కాన 

రావనుట 

తౌ. శరతృమయమున నంతరిక్షమందు మేభుములు అేక, నక్షత్రే సూ శ్వేందు 

వులు స్పుటముగ 6 (బకాళించుటను నగస్తో్టోదయంబగుటను జూడంగా బూర్వ మగ 
స్తు్య్యునికి వెజచి మేభురూపమును వహించి యా కౌళమును జెందియున్న సము(దుని నగ 
స్త్యుండు మరల6౬ బానముజేని ముండును. బేకపోయె నేని యందుండు తెరా గహము 

లనియెడు రత్నములును సూర్య చంద్రు లనుముత్య ఫుచిప్పలును గానవచ్చుటకు 6 గార 

ణ౦బు లేదనునట్లు తోంచచుండెననుట. 

చ అలమలయాద్రి,( గుంభభవుం. + డన్కతకంబు శరర్తుకుండమం 

డలి బతిబింబకై తవము+నం దమ కిచ్చిన వారిదేవత 
లొలంకుల శీలం దాంప నిడి ౪ తోమం గలం కడలగొం దదీయత 

తృలతకు హ్రస్వ మాటు కరి + తారక లంబువుం 'దేర్చునే యనక, 

టీ. అ...న్ _ ఆల=(పనీద్ధ మైన, మలయా ధిక =పటీరపర్వతమునందున్న ట్టి, 
కుంభసంభవుండు=ఆగస్తుకడని, “అగ స్ట్యః కుంభనం భవశి యని యమరము. అకొకత 
క౦బు=అనుచిల్ల గింజను, “చతుప్యః కతికః "కాంతిక్స ” త్తనిరళ్నే మాల. చ్, *-కొ-ళర 
ర్పు=ళరద్భ తునను, కుండమండలికా సర సృమూహ ములంచు, (పతిబింబ కై తవముక్ = 
(పతిఫలనవ్యాజము చెత న, తేమకున్ =ఆవారి దేవతలకు, ఇచ్చినన్ = ఇయ్య గా, వారి 
చేవతెల్ =జలదేవతలు, తొల(కలకేలన్ =తిరంగ ములను హా స్హముల చేతను, తా (పనిడి= 
మెట్టు రాతఠమో (ద 6 బెట్టె, తోమన్ = అరగ దీయయగా, కలంకడ లన్ =కౌలుప్యము 
దీఅన్కు తేదీయ=అఆ యగ సుని సంబంధియెన, తేత్స లతేకుకా = అ చిల్ల గింజొటకు, 
(హన్వ్యమౌ లే = చిన్న చాటయే కరి = సాకీ, (చిల్లగింజ గనుకనే జొచినంమన 
(హస్వమాయె ననుట.) (ఆట్లు గాకుండెచేన్సి తారకలు=నకత్షతిములు, అంబువుక్ = 
ఉదకమును, లేర్చు చే= తేటగా(జేయునా, చేయవనుట. అనక =అనునట్టు కోలం 
కడల నని (కిందికన్వ్నయము. రూపకాను పాణితా పహ్ను త్యుశ్రాపితో కే) కాలం 
శౌంము, 



చతుర్ధాశ్వాస ము, 911 

చ, ఇలకు సుధాసమత్వము వ+పాంప శోరజ్ఞలజాక్లీ కుండమం 

డలి సలిలంబు కల్మష మాడంగ మొగ్గు ల్వీరియెండ గాయుచో 

జిలుకు నిశారజఃపటలి 4 చెన్ను వహించె( దరంగప జి పై 

దళదరవిందకై రవక+దంబకడారప రాగపూగముల్. 147 

టీ, తరంగప క్ల సెకా=కరుళ్ల బంతిమో (ద, ద...త్ _ దళత్ =వికసించు 

చున్న, అరవింద=పద్మోములయొక్కా_యు, కైరవ = కలువలయొక్క-యు, కదంబ== 

సమూహములయొక్క_)క డార =పచ్చనె నటువంటి, “కడారఃకపిలఃపింగకః యని యను 

రము,సూగ ముల్ =సమూ హముల్కు*పూగోవి తానం పకరజియని యమరము ఇలకుకా= 

భూమికి, సు ధా సమత్వ ము=అమృ తే సామ్యము, సహి౦పక=పాంమనట్లు కర జ్ఞల 

జాతీ =ళర త్కా_లమను.క్ర్రీ క ండమండ లికొ=కి లంకలయందు"కుండంపిక శే తో యా 

థారవి శేషే చవహ్ని గ ర్పేచ, కుండోజూ రాజ్ఞాతస్స భర్హకౌయాం కమండలా కుండీ 

యని రత్నమాల. సలిలంబు==జాదకము, కల్మషమణంగక = కలుష ముపోవుటకు, 

మొగుల్=మబ్బులు, విరిడావిరిసీన, ఎండ గాయు వోకొ=ఎండతపింప౮గాా చి...లి- 

చిలుకు =-చల్ల (బడినటునంటి, నిశారజఃపటలి = పషసపుపొడిరాశియొక్క చెన్ను = 

సౌందర్యమును వహించెకా=పొంచెను, 

తా. అసమయంబున వికసించిన తామరలయొక్కయు 6 గలుపలయొక్కా_యా6 

బరాగములు తరంగముల చె బడి శరదృతు వను స్రీ యుదకములోని కలప మన 

గించి రుచియబుట్రించుట కొటికు జల్లి న పసప్రపొడివలె నుండె ననుట. 

ఎలో 

మ్మచ్చుపడంగ( చేయుటకు + చె యలన్రా,ంచనగంబు పెరిక 
యా 

మ్మాచ్చున సీడ్చుళర్వగిరి * యందలి వెండిశలాకపిండు నా 

వచ్చి మ రాళమాలీకలు+వ్రా లం నొలంకుల. జకృరుంకృతి౯ , 148 

ఉ. హెచ్చినమై త్తి). బద్మినుల + కెల్ల ఫఘనాత్యయకార కుండు సౌ 

టి, హెచ్చినమై త్తీ)౯= అతిశయించిన స్నేహము చేత, పద్మినుల కెల్ల కా=తామ 

రకొలంకులను (పద్మినీ స్ర్రీల) కంతీయున్కు ఘనాత్యయ = మేభూవసానము చెడు 

అచ్చుపడంగ కా = సమముగనుండులా గున, చేయుటకునె =తీలాగా నొనరించుటకై, 

అలజా[పసీద్ధ మైన, (కౌ...నక్ - (శాం చనగంబు పేరి జ. (కౌంచపర్వతమనియెడు 

మిస గల, కమ్మచ్చునక - వెండిబంగారు త్రీంగెతీయునట్టి యుక్కు_కమ్మచ్చుయొ క్క... 

బెజ్జమందు, ఈ,..నాన్ -ఈడ్పు=లా గడం, నర్భగిరియందలి = కైెలాసపర్యతేమునం 
శ 

ర 

దున్న, వెండిశ లాక పిండు నాన్ =రజతీఫుతీ  సమావామో యనునట్లు, మరాళిమాలి 



ఖ్ 

ర్ ల ఆముక్తమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

కలు=హ౦నలబంతులు, వచ్చి= ఏ తెంచి, కొలంకులన్ =సరస్ఫులయందు, చ. . ,తిన్- 

చ్యక్ర=సుడి గాలీయొక్క_, యుంకృతిన్ = రుం కొరముతోడను (వాలెన్ = దిగెను, 
(అనలగా విస్తరించి హంసలు వచ్చె నని భావము), 

తే, కుంభజు(డు వార్జితో+ గోలి థీ కుక నున్న 

ఇ మించుముక్రాచ్చట ల ర్రుమ్మః+రించె ననగ 

జలజదళముల. బేటలు. 4 జవ్రులునయి న 

యంబుకణములు వొలిచెం బ+ ద్నాకరముల, 149 

ట్, కుం భజుండు=అగ స్తు డు, వార్డీ తో రగోలి=సముద ముతో ౧హాడం చాన 

ముచేసీ, కుకీ నున్న =ఉాదరములో నున్న , మించు=అతిళశయి౦చిన, ముక్తొచ్చట లె= 
వకా_క్షికసమూహము లే, [కుమ్మురిం చెనన6గక్ =మగుడదిగువకు బోసెనోయన (గ జలజ 
దళములక = తామరాకులయందు, తేటలు = స్వచ్చ మైనటునంటియు, చవులునైన= 

రుచిగలవియునైన ,(ముత్యాలలో నొక్క లెక్కకు చవియని పేరుగనుక నవియనియు 
నర్థము.) అంబుకణములు=ఉా దక బిందువులు పదాాకరములక - పద్మ= తామరలకు, 
ఆకరములకొ=గనులెన కొలకలయందు, ఫాలిఇకొ=జఒసె,ను. 

యీ 

చ. శెరలు స్తవంతిపై యిసుక + క్రిందగువేళ నినుండు మేఘుపుం 
డెర సనం జల్లయా విరహ+దీ ప్రకరస్థుత మాసజీరకో 
త్క_రగుడ మట పద్మినులం + గృమ్ముస కేసరమాధ్వి పొల్చెం బె 
గర మరుదా రె 'దేంట్లు సెక+గందినము తెపుసేనలో యన౯. 150 

టీ. క..,క కెరలు=[పవహీంచు చున్న, (నవంతి=నదులయం ను, క ననంతీ 
నిమ్న గాప గాయని యమనమరము.సెయి సుక=పవాహ వేగము చేత నీళ్లతో ౫లిసి పెశాం 
(బైవహీంచుచున్న యిసుక (కిందగువేళక్ = అడుగుంబట్టినప్పుడు, ( వేగముతగ్గినప్పు 
డిసుక( కింద (బడుట సిద్ధము.) _(సవంతియన6గా నిసుకపోసీయుండు భుటికౌ యం 
(శేమునకును "చేకగనుక దానిలో? వై యిసుక కిందికిరాంగా ననియు నర్థము. ) ఇనుం 
డు=సూర్య (డను నాయకుండు, “ఇనస్ఫూ క్యే(పభౌ'యని యమరము. మేసుస్రండారన 
నక = వేంఘుమను తెరదీయ ౮౫, చల్లంగాక =చిలుకరింప లగా (ఉంచగాననుట.) వి,., 
ముఆట్లు _ విరవా=వియోగ వేదనచేత్క దీప్ప=వెచ్చనెన, కర=హ సమందు, ఫుతమా యం 

— nn తాలి గం 

== లేలుచున్న, నజీరకోత్క_ర=జీలకోజ్జతో గాడిన, గుదమ= బెల్లమున లె, పద్మిను 
న్ ే న్న ఇ 5 ర అక =తామరది గలనియె డుపద్మినీజాతి వ్రీ లయందు, (== -ధ్యి యు క ము=వ్యాపిం 

చినట్టి, సకేసరమాధ్యి = కేసరములతో ౧నాడినమకరందము, పొక్సెకాకాఒస్సెన్సు A “పద్మినీకరిణీ శీ శ్ర సరోజనలినీషు చి యని రళ్చ మాల. (విరహ తౌాపతే పమెన హా స 
— 



చతుర్థాశ్వాసము, 813 

మందు గుడ ముంచరగా6 గరంి పాౌకమెనట్లు మకరంద ముండెననుట.) తేంట్టు=[ భమ 

రములు, సెకక = తాపము చేతను కం...లోఆనకొ _ కందిన = కమలినటువంటి, 

ము త్తెపు సేనలో యనక = ము త్యాలతలం_బాలోయనునట్లు) చకా =ఊ పరి ఫభాగమందు, 

కరము=మిక్కి_ లి, అరుదారెకొ=ఒప్పెను, ఊత్సే9వాలంకౌరము, 

చం జలజదళస్థత్ యములు + సందుల ఈందుగ. వోంచుమింటిసీ 

డలుం గనుపై నలత్తీజి. దఃటాకముల న్లఘివుంబు రెంటిలో 

"జలియం దరంగ మై కెగయు + లేంటులచేరులం దూన్ప. వోయము 

ల్పలుచన 6 "జేల మన్న డుగు(+బ కం గడుం దళవకాటనో యనకాః 

టీ. జ,..లు - జలజదళ=పద్మప త్రీమలయందు, స్థం ఊన్న టువంటి, తోయ 

ములు=ఊదకములునుు సం,**,గక్ - సందుల = ఆ పద్మప త్త్ర్యముల నందులయొక్క.. , 

(కింయగకా=అధో భాగమునందు తో...లు _ తో(చు=కనుపించుచున్న, మింటి 

నీడలుక = ఆకెళముయొక్క_ (_ప్రతిఫలనములును, ఆ త్తటీకా=ఆ శరత్సమయమునందు, 

లఘీమంబు=చులక దనము, ఆ౦టిలోక = ఆకెళ జలములలోను, తెలియక =ఎటుంగు 

టకొబక్కు తీరంగంై కెగయు=కరుళ్ల చేతల బైకెనయుచున్న, తేయిల=తు మైదలని 

యెడం, చేరులన్ =దారముల చేతను, తూన్సకొ=తామరాకులనియెడు తూనికెసీబ్బుల 

యందు. దూంపగా, తోయముల్ =ఉదకములు, పలుచనకొ = తేలికయగుటవల్ల, 

తేలెకా=సెకిందేలెను. మిన్ను =అకౌళముు కడుకొ=మిక్కి. లియును, దళవకాటనో= 

మందవకాట చేతనో, అడుగుంబ స్పైన్ జ(కిందికింటబోయెను. అనక =అనంలగా, తటాక 

ములక =సర స్ఫులయందు, కనుప జైకా =చూప ప్రను. 

తా. తామరాకులపయినుండు నీరును, వానినందుాలయందుం దటాకములోని 

యుదకమున6 (బతిఫలించిన యాకెళశముయొక్క_ నీడలనుజూచి,యాశకౌళము తేలికే, 

లేక యుదకములు తేలికయో, చూతే మను సంకల్పముచేతం బేంట్లను దారములు గల 

తటాక మనుతే క్కె_డయందుం దూనిక వేయగా నుదకములు పలుచన గనుక మింికి 

వచ్చెను 5 మిన్ను దళముగనుక నడుగుయబక్టైను, 

మ. ఇలకు న్రేగుగం బండుతీరవన పుం! క్రేషముచ్చట లీపు ల 
గలమై బ్రాల నురుస్వనంబు "లసంగ౦+గా. దృొప్పు రాట్న ం౦పు గుం 

డృలు నాం -జీ నకొలంకులం బొరలి పార నిచ్చు పం కేరుహాం 

బుల నాజెం దొలుసంజం చెంటటివలయం + బులారరుంకారముల్ .152 

టీ, ఇలకున్ =భూమికి ( వేగుగన్ =బరువగునట్లు పం...ల్ _ పండు = పరి 

పక్య మెన, తీర=దరియం౦ద ల్సి వన = ఊద్యానవనమందున్న, ఫుం డేకు నృృటల్ — 

నామాలచెజకుగుంపులు, “రసాలఇతు స్తబ్భి దాః పుం డకాంతారకాదయకి యని య 

40 
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మరము,) తీఫ్రులు=మాధుర్యముల్కు అగ్గల మె=అతిళశయ మై (రసమునిస్తరించియనుట), 

(వాలన్ =మోందవంగ (గా ఉరుస్వనంబులు =అధిక మెనధ్వ నులు, ఎనంగ౦గా=బఒప్ప( 

గౌ తిప్పు జ(తిప్ప 6బడుచున్న, రాట్న౦పుగుం డలునాన్ = చెజకు గా 9గ యొక్క కోల 

లోేయనంలగ్యా తే నె=మకరందము, కొలంకులన్ = సరస్పులయందు పొరలిపాఅన్ = 

లుంఠిత మె (పవహి౦పంగాా విచ్చుజవికసీంచుచున్న, పంకేరుహూ౦బునన్ =పద్మాముల 

యందు, తొరరుంకారముల్ = గం ఖీరములయినధ్య్వని విశేష ములుగల, తేటి... 

బుల్ _ లేంటి = తుమ్మదలయొక్క_, వలయంబుల్ = మండలాకార భమణంబులు, 

తొలుసంజన్ = పాతేస్సంధ్యయందు ఆడెకా=తిరిగను, ఉ త్చే్రేమొోలంకారము, 

తా. తీరమ౦ంద లి చెజుకులు వంగి తటాకములలో నున్న కమలములమి6చ. 

బడియుండ నా కమలంబులయ౦దలి నుకరందములు సరస్సులలో 6 బొరలి పొజుచుం 

డంగా నందు మండలాకెర భమణంబులు సేయుచున్న తు మ్మెదలయొక్క_ ధ్వనులు 

-చెజకు గానిగకోలలధ్వనులవ లె నుండెను. 

సీ హలనమత్క_ద లికం+దాభతిర జ్నకా, 

స్యమునం గొమ్మొకటి మో+సనలో6 గ్రుంగం 

గటముల డిగి చిబు+కమున రేం జేరిన, 

ముద మంజన గృంథిమాడ్కి మెణయ 

ఛిర్రోక్టనాశవలః క ద్రూజ మన. జుట్టు, 

న్ విపుతో దరిం + దొండ మాడ 
ఉెల్లుపెల్లలు నీటం + 'ద్రెల్ళి ఘనము వండు, 

నయి పునకప్రావృడా+ళశ యము నొసల 

తే, ఘనరజోవృష్టికై మోంది+క న్ను “మొగుడ. 

గటిచెసలు నిక్క బరితోలు + గదలం గీలు 

మదము తి క్షత నదులకీ( + దదనుకృద్వ్భ 
పాలితోం 'జేంట్లు పణివ౭ గో+రాజడెం గరులు. 153 

టీ, వా..నక్షా - పహూలజనాలోటిదుక్కి_ చేత, నమత్ =వంగుచున్న టువంటి, 

కద ళికందాభ=అనంటిదుంప సామ్య ముగల్క తిర్యక్ =అడ్డము (గ నతీ=వం గినటువంటిి 

అస్య మునక =ముఖమం౦దు, కొ మొక టి=ఒక విపాణము (దంతమనుట), మో సనన్ = 

ఆవవిప్పనియరంటి మొలక యనునట్లు, (కుంగకా=వంగంగా కటములక్ = గండస్థల 

మునుండి, డిగి=జూటి, చిబుకమునక =గడ్డమందు, క్రేకొ=ారా తీయందు"పీ, *.ము - 

ఫేరిన=ఘ నీభవించిను మదము=ధానము అంజన్యగంథిమాడ్మి కా కా కౌటుకడలబ్సి 
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వలెను, మెటజయకా=ఒప్బ్పంగాా ఖి...ము - ఛిదోళ్ళడారం[ ధమున లన బయలు వెడలి 

నట్టియు, హాతే= కొట్టుంబడినదిగ నుక, వలక్=చుట్టుకో నుచున్న , క దూజముఅనకా == 

సర్పమో యన 6€గా, “చుట్టుతోకా= సెనంచికొనుటతోడ, విప్పుతోక౯= విడ౭ందీంయుట 

తోడను, దరికా=నదీకాలమందు) తొండము=శుండాదండము, ఆడక =చలించుచుం 
డగా, "అల్లు = శరములు, సెల్లలు=ా మంటిగడ్డలును, నీటకా = ఊదకమునందు, 

_కెళి= పడి, ఫేనము= నురువును, వండును=| పవావహాముతో వచి యున్న బురదయు 

న్కు అయి=అయినదైై ప్రు...మున్ -ఫునః=మరలను, _పావ్ఫ డాశ యముక=వర్దా కె 

లమనుబుద్ధిని, ఒనయగక = పుట్టింపయగా, (అనంగా6౬ డెల్లనిెెఅిల్లు నురుంగుగా మంటి 

పెల్లలం వండును గానున్న౦దున వర్షాకాల మను బుద్ధిని బుట్టించెననుట.) ఘనరజోవృ 

సికె -ఘున= అధిక మైన, రజః=పరాగముయొక్వు, వృష్టైకై కై వర్ష మువలన (చల్దుట 

నలన ననుట, ), మోందికన్ను =పెనే తము మొగుడక=మాయంయబ కా, కటిచానలు=- 

మొల పక్క_లు (పిజు6దు (పక్కా లనియుం జెప్పదగున్సు,నిక్క_న్ = పెకెగయయా, 

బరితోలు= పౌర్ళ మందున్న చర ము, కదలక =చలింపంగ్యా క్రీలు=(నవించుచున్న , 

మదము=దానోదకము, తిక్తతక =సౌాగంధ్యమును , నదులకుక =సరిత్తులక్కు ఈక = 

జనల లా, “కటుతి క్తక పాయాస్తుసార భ్యే2_పి పకీ రితాఃి యని యాదవము. తత్ = 

ఆ తమ్మును, అనుకృత్ =అనుకరించుచున్న (పోల్చినయనుట.), వృ హెలితోకా=వృప, 

సమూ హముతోహాడను , *సుకృ తేవృష ఖే నృ ప॥$యనియమరము. లేంట్లు=తు మైద 

లు పణవక =తమవ్యా పారమునకు వెజచి పాతిపోంగా, కరులు=ఏనుంగులు కోరా 

డెను=తిర్యగ్గంతే ప్రహారముంజేసెను. ఊఉ ల్చేంేమైులంకారము. 

శా,గండద్వంద్వగళత్క రాళమద ే+ఖల్ ఫుల్లస_ప్రచ్చదా 

ఖండవ్లదసిత ల్బఏర్ణకముై థ కర్ణద్వయి న్న్మించయగా( 

గొండ బ్ల్ర్రవ్విన మన్ను కత్తులగతిం + గొమ్ముం గొన ల్ముంప వే 

దండంబు ల్బవుదంతు లాట. దెలిపెం + దండెత్తి భూపాలికి౯, 154 

టీ. గం,**ల్ ” _గండద్వంద్వ =క పోలద్యయ మువలన, గళత్ =జాజుచున్న, 

కరాళ=దట్ల్టమైన, “కరాళోదంతు కేతు జ్లేయని రత్నమాల. మద శేఖల్ = దానప 

వాహాపుచాళ్తు, ఫుల్ల .. .ల్ -ఫుల్ల =విచ్చినటువంటి, స్తచ్చద =ఏడాకు లయరంట్లయొ 

క్క_, అఖండ=అధిక మైన , &ోద=పుప్పొడిచేక, సికల్= తెల్లనైనవై, |పకీర్లకములతై 

=బామరము'లె, “చామర ౦తు ప్రక్షీర్ణక? మ మనియమరము. కర్ణద్యయిన్ = శో త్రయుగము 

న్కు మించ6ంగాన్ =అతి క మించికొ ముగ్టులపర్యంతమురా గా కొండల్ (దవ్వినమన్ను = 

జ=పర్వతములుకో రాడినమటై, క తులగ ఉన్ = ఒరలతో నున్న ఖడ్లములరీతిన్సి క్రొమ్ముంగొ 
ఠి అయి “౧ 



ల్ 10 అము క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

నల్ =దంతా(గములను, ముంపన్ =కప్ప ౯౫, వేదండంబుల్ =మ ల్తేభములు భూ సొ 

భిక్రిన్ = రాజమండలమునకు దం డెత్తన్ +యుద్ధయా లేకొఆికు, చవుదంతు లౌటన్ 

=చతుర్షంతదంతావళములౌటను, తెలి పెన్ =చూ పెను, చామర సదృ ళము లెనమద రేఖ 

లు కొము్ములమౌాడ్క్_నుం డేను. 

కే, అప్పు డన్యోన్యవిజిగీషు + లై నదొరల 

కవ దొనలనుండి లబ్దల+మ్యంబు లైన 

సా్ర్టన్వయళ రాళిచేం గీ ర్ట * చాలం గనెనొ 

యన వనాళి( బ్రిఫుల్ల ళ+ రాళి మెణసె, 155 

టీ. అప్పుడు=ఆళరత్సేమయమునందు, అన్ఫ్యోన్యవిజిగీషు లైన = ఒండొరుల 

జయి౦పనిచ్చగ ల్లినటుపంటి, దొరల =నృ ప్రలయొక్క, కవ=రెండైన, దొనలనుండ్= 

తూణీర ములందుండి, లబ్బల మ్యుంబు లైన = పొంద యుడినగు జీ గ అవియైన, “అతంలత్యం 

3 మట wn = టు 

శరవ్యిమనియమరము, స్వాన్వ యక రాళి చేన్ _స్ఫ=తమయొక్క.., అన్య య=వం౦ళ ము 

గల్క (ళౌము శరశోబ్బ వాచ్యులు గ నుకననుట శ రాలి చేన్ = బాణసమూ హ ము చేత, కీర్తి 

చాలలగనెనొయనన్ = అధిక మైనయక స్సునుబొం చెనో యన ౯౫, వనాళిన్ = అరణ్య 

పం క్టియంమ, (ప. ..లిన్ -_పఫుల్ల =వికసించిన శరా లి=కెళకుసుమపం క్రి, మెజసెన్ 

=వెలిగను. కేపాను పాణితో త్చేంమూలంకారము, 

తా. కీర్ణి తెలుపని కవిసమయము గాన "అల్టుపువ్వులుం చెల్పగుటం జేసీ 

యఫు డేవి విస్తరించి యున్నందున పిస్తారమెనకీర్ణిని బాణములు పొంచెనో యన్న 

ట్టుండే ననుట. 

"తే, దరులతేడివండు పొదవునూాంపురము లంటు 

ఉలుగంటల నాంబోతు+ లుల సిలె 
యా ౧౧ ౧౧ 

గిరుల మోరుల సవి సముోద్దీర్ల సలిల 

జలధర చ్చేదములు బ్రాల 'జెలంగగుకరణిం 156 

టీ. ద ,..లు- దరుల=నదీకూలములంద లి, తడివండు =కర్టనుము పొదవు= వ్యా 

పించిన, మాపురములు=కకుత్సే9 దేశములను అం,*.లన్ _అంటు = తేగిలికొనునట్టి, 

అల్లుగ ంటలకా=పూచినెటల్లుగంటల చేత, ఆయబోతులు=-అచ్చు (వేయబడిన కో డెలు, 

ఉల్లసిల్లైక =మిగుల నొ ప్పెను;గి.. _వి£--గిరుల =కొండల యొక్క, మోరులనవిక==శిఖ 

రములను బుద్ది చేక్కస. . .లు-నముద్దీర్ణడాకు రియ (బడిన, సలిలజజాదకములుగల, జలధర 

చ్చేదములు =మబ్బుతునియల్కు (నాలక = పె6 జేరియుండలా, చెలంగుకరణిక = ఒ 
కు 

గె ౦న ను. DC) న న వ ్వ పెడు చంద ౦బున ను శాల సిలె నని _డ్రరిదిక నయము. ఉత్సేకు. 
౧౧ ౦౧౧ 

స్స 



చతుర్థాశ్వాసము. వే 

తే. గగనల మీ నిచోరు నీతు త్రమాలి 

కలు వియన్నదది జలముల. + గడుగం బిసుక 

నెజియు కుంకుడుపండుల+నురు వనంగం 

బలపలని పాండురాంబుద+పజ్బు- లవు రె, 157 
wan.) ర్త్ _ = జ్ థ్రీ, గగనలవ్మీ=ఆక శలక్వీ ని...లు _ నిజి=న్నగీయ'మైన, ఊరు=గొప్ప లై న, 

నక్ష త్రమాలికలు=చుక్క_లపం కులనియెడు నిరువదియేడు ముక్య ములంగల హారములు 

“ఇ వనష్యతీమాలా స్యాత్స ప్త్పవింళతి మా కికా” యని యమరము. ని...లకొ _ వియ 
a శాలి జ 

న్నది=ఆకౌళ గంగయం౦ద లి, జల ములక =ఊద క ములయందు, కడుగకొ=ముటీికి నెత్తు 

టకోజకు, పిసుకకా=నలయపయగ్యా నె,..వు అనంగకా _ నెజయు = వ్యా పించినట్లి, 

కుంకుడుపండుల = సేనిలపుపండ్ల యొక్క) నురువనంగక = ఫేనములో యనునట్లు, పల 

పఆని=పలు చచెన, పొండుర= తెల్లనె నటి, అంబుదపజ్టు_లు=మబ్బులభాళ్లు, ఆమ 
య౧= 6 

రెకొ=ఒషప్పెను, శ్లేపాను పా ణికమైన యుక్సే9వాలంకారము. 

వాంఅప్పు ల్యారిధిచేత బుచ్చిక్ ని కార్యం బై న ము నొన్నయ 

యష్వు జ్లౌ చనియు న్పవృద్ధికముగా + నవ్వార్థి కే తీర్చంగా 

నప్పుణ్యాతివిళుద్ద జీవుడు నిజాచ్యాంగంబులం వోంయయు న 

టూప్పారె నృళిబింబగర్భితము లై 4 ద్యోచారిశు శ్లాభ్రముల్ 158 

టీ. ఆప్పల్=ఉదకములుు బుణములును, వారిధి చేకా=నముదునిచేత, పుచ్చి 

క్రొని=='కె కొని కార్యం బై నకా=పనితీఅ గా, ము...న్ _ మున్లొన్న =ముందు ఫుచ్చి 

కొనినట్టి, అయ్యప్పల్ =ఆ యుదకములను బుణములను, చౌచనియుకొ=దూర దేశము 

లు వెళ్ళియును- వానకౌలము గడచియున్వు సవృద్ధికము గాక -=అధిక ము గాన వడ్డితో( 

సాడను, అవ్వార్థికే = ఆ సముదునిక్కే తీర్ప్చంగాకా = సరిపుచ్చంగాా అ...డు _ 

అప్పుణ్యడాఅబుణము క్రిరూప సుకృతము చేతను; ఆతివిశుద్ధ = మిగుల బరిశుద్ధు(డైన, 

జీవుండు= పాణి, ని...లన్ - నిజ=న్వీయములై న అచ్చ=స్యచ్భములై న, అంగం 

బులన్ = అవయవములందు తో (చునట్లు=అగపడునట్లు, ళశిబింబగర్భితేములై =చంద 

బింబ ముదరమంమ౦6 గలవియె, ద్య్యో. ల్ - ద్యో చారి=అంతరిక్ష మున సంచరించు 

చున్న, శృ ఫా భముల్ = తెల్లని మబ్బులు ఒ ప్పారెన్ =బప్పిదమాయెను. 

తా. “క్లో. (బహ్మహా ముచ్య లే పామెః బుణీ తు నకదాచని యన్నట్లు బుణ 

మపరిహార్య మైన పాపము గనుక నట్టి పౌపము చేత విము కుం డెనమనుజానిమాడ్కి_ 6 

జం(దగ ర్భితేము లై నమేఘములు వెలింగె ననుట. శ్లేపాను ప్రా ణీతే మైన యుత్సేక్ష, 

చ. విశ దప యోదపుంబొరలః వేష్టనచే నొకమై నభోమణి౯ 

లశునప టత్య'మొందుట మనంబున నారసి కాంచి విమ్లుం డ 



818 ఆముక్తమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

య్యశివత్ కై పదంబు వలయంబునం బావి యవ స్తులోభక 

త్క_శ తం బ్రబోధ మొండి సీరి+గాంచి చెలం”. బయ॥ప యోని ధిక, 

టీ. వి...చేస్ _ విళడ=ా తెల్లనెన పయోదపు = వేఘములవె న పొరల. 
అపు 5 అల్ ల 

ఆవరణములయొ క్క. , వేస్టన చేన్ =వ్యా ప్తి చేత, ఒక మెన్ =జఒక (పదేశమునందు, నభో 

మణిన్ =(సూర్యునిఆ కెళమంద లి మణిని, లశునపటత్వీ మొందుటన్ =ల శున పటమను 

దోషము పొందుటను, మనంబునన్ =చి త్రమంచు, ఆరసి=విబారించి, కాంచి=చూచి, 

విష్ణుండు =లత్మిరమణుండు, అయ్య శివతే కై = ఆ దోషనివృ త్తి కె, (తుల మెత్తుగల కెంపు 

నకు మణి యని సంజ్ఞ గాన దానికిం గలుగు లశునపట మనుదోషము ద్యుమణియైన నూర్యు 

నికి శరత్కా_ల మేసురూపముత్ 6 గలుగంగాం జూచి శినంకరము గాదు గనుకం దన్ని 
వృ త్తికై యనుట.) వలయంబున్ =పరి వేషమువలనను (అంఇెవలనను) , పదంబు=పాద 

మైన యా'కెళమును, పొపి=విడిపించి (అప్పుడు పరివేషముండదనుట.) అవస్తులోభ్ళ 

కర్క_శతన్ =కూడనివస్తువునందు లోభము చేతం గఠినుండు "కాకపోవుటవలన్క(అనంగా 

దోపవస్తువులయం దాస _క్టిలేనివా€ డౌటవలన ననుట, ) పబోధ మొంది=జా[ గ తనొంది బని ఎలి —_o శీ 

మేలుకిొని, పయగపయోని ధిక =పాలసము(దమునందుు సిరింగాంచి=సంపద నొంది, 

_గ్రీమవహాలక్న్మీని బొంది చెలంగిక=జఒప్పెను. 

అర ఉస జాన 

ఉ. అంబరనాసు లగ్ని క్రయ? క్రై ద్యుమణిస్సటికోపలంబునం 

దుం బడయ నృరజ్జలద +తూలపరంపర. గొంత మై ఘటిం 

పం బెలుచం జనించి మణి ౪ మట్టున నిల్వక యా క్రమిం చె గా 

కం బరితాపమూనె నన. * గాసె 'మొగుల్వరియెండ ల త్తజిక్. 160 

టీ. అంబరవాసులు=డినిపదులు, ఆగి (కియా =వహ్వి 6 బుటించుటకె (వర్ష , ॥ aA రం యె An) ద? యు 

రువునందు వీణ మైనదానిననుట.),ద్యుమణి నృ టికోపలంబునందుక్ -ద్యుమణి=సూర్యు( 
అనే షా 

డనియెడు, సృృటికోపలంబునందుక =స్ఫృటిక శిలయందు, పడయక= ఫా ౦దుటకొజుకు, 

శ్ర, రడ - శరజ్జలద=ళర న్మేఘము అనియడు, తూలపరంపరకా = దూది(పోగును, 

కొం౦ంత=కొంచెముు సెథుటింపకా=-మో(ద నుంచ6గా, పెలుచకాజనించి = వి సరించి 
a అ 

యిన్ని పుట్టి, మ తీ=పిమ్మటనుమట్టునక =కొద్ది గా, నిల్వక =నిలిచియుండక, కౌంక౯క= 

వేండిమిచేత్స పరితాపమూనక = వ్యాకులత్వమును బొంమనట్లు అ(క్షమించెకొ = 

వ్యాపించెను. అనక =అనంగా, అ క్తటికా = అసనమయమునంను, మొగుల్వి రియెండకా= 

మబు,బిరిసిన యెండలు, "రె నకొఎతపీం చె నుం 

(a 

క. కంజహి తొాసోదయ పెటు 

సంజ కడల నడుమ గప్పు + సంధీల సిన్నో " 



చతు రా శ్వాస ము, 519 
థి 

సప్పెం జూడ బృకృతిశబరీ 

గుంజూనానావిభూవ+థఫొ మరు భజింపకా. 161 

టీ. కం...జ _ క ౦జహితీ=సూర్యునియొక్క_, అన్తోదయ ప్ర=అ సమయోద 

యములయొ క్క, ఎలి సంజ =ఎజ్జ సంధ్యారా గము, కడలన్ =దెక్కు_లయ౦దును, కప్పు= 

నెల్యము, నడుమకా=మధ్య! పదెశమంచదును, సంథిలక =వ్యాపింప లగ్యా మిన్ను =అంత 

రిక్షము, (ప,,+రు _ (పకృ తిళ బర=మూ ల పకృ తీయను చెంచితయొక్క_ గుంజూనాసా 

విభూప =గు టిగిం జముక్క_ అయొక్క_, కొమరుక = సౌందర్యమును, భజింపకొ =పొం 
దునటు గా, చూడక =వీవీంపలా, ఒ ప్పెక =చె న్నా ౦జెను. 

య 

తా, సంధథ్యా్యాకిలములయం౦దు దానిర_కినమము దిగంతములవజుకు వ్యాపించి 

యుండగా నంతరివ్షమునడుమ నల్లనై (ప్రకృతి యను కిరాత్మత్త్రీయొక్క_ ముక్క. 
యందు నలుపు పెవై ఫపుగానుంచి యడ్డముగా( (గుచ్చిన గులిగింజఐతెం జూడనొ పి ఎ 
ననుట. రూపకా ను పాణితో త్చేంళూలంకారము. 

"లే, గూండ కె శొలిమంజరు + లొనుచు మూగి 
౧౧౧౦ ౧ 

యంబరంబున: బజచు కీరాళి వాలిఇం 

బసరుటాంటొంటియాకుతోం + బండం చాతి 

ఛేదభ యమున నెగసిన*చే లనంగ, 162 

టీ, గూాండ్లకై =కులాయములకె , శాలిమంజరులు = వరియెన్ను లు, “వల్లరీమం 
జరీ న్ర్రీయా? మని యమరము. కొనుచు=[గహీం౦చికొనుచు మూంగి=గుంవులుగూడి, 

' ఆంబరంబునక =ఆకెళ మునందు, పఅచు=ఎగ సీపోవుచున్న, శీరాలి = శుకపం క్ట 

“కీరశుకౌ సవకా” అని యమరము. పసరుటొంటొంటియాకు తోకా = పసరువర్లముగల 
యొ కొ_క పర్లముతోడను, పండంబాతీ=పరిపక్వము ్రై ఛేద భయమునక =తమ్యుంగోని 
వేయుదురన్న భయముచేత్క ఎగసిన చేలనంగ కా = సెశకెగిరిన వెరు చేలోయన్నట్లు పొలి 
'ఛెక=ఒస్పెను. ఉ ల్చేంమ్ష. 

నీ, శ్రీలు దా కాట నాః శ్రితపద, కర్ణి కా, 

కృతి. జెవు ల్క-మలక +ర్ధి కల మెణయ 

నతనుసారథ్యకృళ+ ద తి రేఖ మంచ పై, 

నదలించు రొద. జిల్మ + పదుపు పర్వం 

దొగలమొగ్గల వైవ + దూర మేగమి: బెట్టు, 

చప్పట్ల జన్నులు 4 జడలు గదల 



వీ20 అము కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

వెడభ్రోవ మును చెప్పి + వడి నవ్వ దిరుగు న, 
ధ్యగులకొ"లంది యహ త్రపయు మరల 

నే, నధరరదన ప సాదంబు + నడుగ నోరు 

చెజచెనో యన వీల ము+త్తెములు తోంచు 

చెఅకుజంఘులం బోలమి + శిరసు వాంచు 

రాజనముం గాచు గోవికాఃరాజి పొలిచె. 168 

టీ, తారు=[శో తములు, (శ్రీలు == (శీకౌరములు, అథత్వ్ములును, కాటన్ -అఆ 

యినందువలన, అ.. .తిన్ _ఆశిత=అఆ(ళయించిన, పద్మకర్షి కొకృతిన్ = తామర మి సై 

వలెను, చెవుల్ =కర్షములు, కమలకర్ణి కలన్ = తామురమిద్ద్జాలతో, మెజయన్ = వెలుం 

గంాా అతనుజ పెనిమిటియైన మన్మథునకు, సార థ్యకృత్ =రథమునడు ప్రచున్న, రతి 

రేఖన్ =మన్మధునిభార్యయయిన రతివ లె,( సౌరథ్యము చేయుచు రతీబేవి చిలుక గుట్టిము 

చెట్టద లించునో యట్లనుట. ) మంచెన్ =మంచమో(దను, అదలించురొదన్ =నివా 

రించుధ్యనిచేత, చి,..న్-చిల్మ_పదుపు = కీరపం కి, పర్వన్ = పరువిడంచుండంగా, 

తో... .లన్ _తొగల =కలుపలయొక్క , మొగ్గలన్ =కుట్మలములను, వైవన్ = విసరివే 

యంగా, దూర మేగమిన్ =ఆచిలుకలు దవ్వు గా వెళ్ళనందున, పెట్టుచప్పట్లన్ = చేతుల 

తట్టుటలచెతను, చన్నులు=కుచములును జడలు=కేళ పాళశములున్యు కోదలన్ =చలిం 

పంగా, మను=పూర్యము, వెడ్యతోవన్ =ద బృఅమౌార్గమును, ఇెప్పి=పల్కి., నవ్వన్ = 

హాసముచేయ6గా) వడిన్ =శీఘంముగా్యా తిరుగు=మర అలవచ్చుచున్నటువంట్కి ఆధ్వగుల 

కొలంది=పథికులతోడన్సే అప్మత్రపయుకొ=సీగ్గును మరలకా=మళ్లంగా, (పథికుల 

కు6 దప్పుదారి జెప్పి నవ్వ గా నది (గహించి యా పథికులు మళ్లీ రాగా లజ్జించి రను 

ట్ర) ఆ.. .బుక్-అధర= పెదవియొక్క_యు, రదన=దంతములయొక్క_యు,పసాదం 

బుక =అను[గహమును, ఆడుగకా = యాచించుటకొజకు, నోరు చెజచెనో యనక = 

వద నమువిప్పెనోయనం గా, (వీలి=పగి లి, ముత్య ములు=వకొ_క్టికమలు, తో౭చు=కోను 

పడునట్టి, ఇెలికు ౯ =ఇతువనమును, జంఘలంబోలమిక్ = తమపిక్క_లను సరిపోలనం 

దున, శిరసు వాంచు=తేలవ౦చి కొనిన, రాజనముకా=శా లిసస్యమును, కా... జి_'కౌచు= 

రకీంచుచున్న, గో పికౌ రాజి=చేల కాపరి స్ర్రీలవరుస, పొలిచెకొ=ఒప్పెను.ఉక్సే) క. 

తా. చెజఅకులుతమయంద లి రసమాధుర్యముకం కు నాఇెజకు తోంటకాచు 

స్త్ర్వీలయొక్క_ యధర రసమాధుర్య మధికమనియు ౧దమలో నున్న ముత్యేముల చక్క 

దనముకంయే న్మాస్ర్రీలయొక్క_ పలుపరుసల చక్క_ందన మతిశయమనియు, నధరరదన 

ములకునోడి పరాజితులయినవారు నో రిగిలించి వేండుకొన్నట్లుంబ లె కనుఫులు పగిలి 

నర్భగతములయిన ముత్యములు గన్నట్టుచెజకు ను తీమమైరు పొట్ట లా శ్రీల పిక్క_లకు 

గోల 

రల 



చతుర్తాశ్యాస ము. వబ] 
థ్ 

సొటిరానందున సీగ్గుచేం దలవాంచికొన్నట్టుంబ లె. బండి వంగియున్న రాజనప్రు చేల ను 
గాచుచున్న (స్రై శ్రీలు (శీమహాలక్ష్మీకి నా_శయస్టాన మైన కమలకర్ణి కలు బహీర్చిర్లతేము 

అయినందున (శీసద్భృళములయిన (శో తములుగనుక వాని నవ్ యాదరించినట్లుగ 6 

జెవులయం౦ందు€ గమల కరి కలు ధరించికోని మన్మధ రథరభ ధ్యంబులయిన చిలుకల నదలిం 

చురతీ చేవిమాడి,_ జలుకలందోలుచు. గలంవపువ్వులత్ 6 దోలలగా నవి దూరము 

పోనందున చప్ప ట్టు గొట్టుచు నధ్వగులకు 'వెడ తోవ, జెప్పి నవ్వ లగా వారు మళ్లుట 

తోసే నీగం గలవారయియొప్పి రనుట. 

తే. నింగి య త్రణీః దన్మహో+నీల మైన 
గరిమకుం. దగా దృణ+గ్రాహి యయ్య 

నన బరిణత కలవమూది + యవసరాశి 

తతులు గిరు లన నభింకఈ మతం జెలంగ్, 164 
టీ. నింగి=ఆకౌళము, ఆత్తటీన్ = ఆళరదృతువునందు, తత్ = (సిద్ధమైన, 

మహానీలమైన=మిగుల నల్ల నె నట్టియు నీలమణియైనట్టియు గరిమకున్=అధిక్యమునకు, 
తగ -గాక౯ొ=అర్హమగునట్లు, తృణగాహి=కసవ్రును (గహీంచునది, అయ్యె ననంగ క == 

ఆయెనో యన్నట్లు, పరిణశ = పండియున్న , కలమాది = వరిమొదలగువానియొక్క_, 

యవసరాశి= =గడ్డవా ముల యొక్క, తేతులు=వరునలు, గీరులనకొ = కొండలోయను 

నట్టు, ఆ(భంకపతీకా=-అకౌళమునొరసి కొనుట చేత, చెలంగెన్ =| పకౌశళించెను. పరి 

ణామా ల్చేంమాలంకౌరములు, 

మ. అయనివ్బక్ ధవళాతప శ్రి దగు నయ్యాగంబు సాగంగ నం 

దు యమిశ్రే ణులు రా బుంగనకకుత్ +స్టుం డల్ల వర్దాడినా 

త్యయరాముండు సలమ్మేణుం డినున కవోవా ప్లిగా విల్లు ని 

ర్షయతం ద్రుంపం బ్రభగ్న శాల్యవని స, తాలబ్బి గాకుండునే. 165 

ష్ అయిసస్టన్ = శు భావవా విధినిష్థ చేతను, “ఆయక్ళు భానవకో విధి?" యని 

యమరము. ధవళొతప త్తి) దగు= తెల్ల దామరగొడు సలగల కరద్భతువుడైన్క అయ్యా 

గం౦ంబు=ఆరాకయును, ధవళాతప త్తిందగుజ తెల్లని నగొడుంగుగల జనకునిదైన్క ఆయ్యా 

గంబు== టి యజ్ఞమును, (ఇ-చ్చట ధవళ ళబ్దము చెత 6 బుండరీకములు అక్షీంపంబడును_. 

“ఫుండరీ కాతప త్త స్తం వికనత్కా_ళ చామర” మ్మనిరఘువంళ మునళ రద్భ తు పర్షనమున్న 
ది), సొగంగక =జరగయగా, అందుక =ఆ శరత్మా_లమందున్కు ఆ జన్నమునందును, 

యమి(_కేణులం = వాంసపంక్రోలును, యోగిబృందములును (యమిక్ ళ బమునకు 

బుషు లర్భము ఆబుషులకు వాంసలను “ఫీరుగలగు గనుక లతశ్నీతల క్షణ చేత హంసలన్న 

యర్థము.) రాలక ంనచ్చుచుందలా, పుంగవక కుక్టు ండు=ఎడ్గయొ క్క మా (పుర 



రీ2్ల2 ఆము క్ర మాల్యద ) సవ్యాఖ్యానము 

ములయందున్న ట్లియు, కకుణ్గ్ఫులలాే (శేహ్హ౧డైనట్టియు, పుంగవాదు లు త్తరపదముతై 

(శే హైార్ధమునిచ్చునవిరైన నిచ్చట శే శేపనిమి త్రము పూర్యపదమాయెశు, 'పాంఛాన్య 

రాజలి లేన వృషాంగే కకుద త్రయో వ మ్మని యమరము, అల్ల =పసిద్ధ మైన, వర్షా 

...డు.వర్షాది సాత్యయశరదృరువ నెడు, రాముం౦డు=| శీరాము(డు, సలత్మణుండుడ 

ఆడు బెగ్గురులతో 6 నాడినవా(డును, సుమిత్తాంనందనునితో. గూడినవాండును, 
సారసన్యతు లక్ష్మణా” యని యమరము. సారసపత్యులు వర్ష రువునందు6 బిల్లలు 

వెట్టి శర త్కా_లమునందు వ్యాపించునవియనుట. ఇనునకున్ _ నూర్యునకును, 

మణి 

ధనుస్సును శివధనుస్సును, నిర్ణయతన్తుంపన్ =సంకోచింపకవిజువC గ్రా (పభగ్న 

శాల్యవనిన్ = కొయ్య బడిన రాజ నాలుగల భూమియందు, సీతాలబ్దికాకుండుశే = 

నాలోటిచాలుయొ క్క. లాభము కలుగకుండు నా (పొలమున వరిగొయ్య గా నే మరల 

దున్నిరనుట.),* సితాలాంగ అపద్ధతిః యని యమరము,[ ప భగ్న =విబుచుట చేత, శాలి= 

ఒప్పుదున్న, అవనిన = భూమియందు, నీ తాలబ్థి కాకుండు నే=వై చేహిపా ప్పి కాక 
పోవునా?! (కలుగునవుట.) రూపకాను_పాణిత 'శే “శ ఫాలంకారము. “నా నార్థసం్యశ్రయ 
శేపో వర్ల్యా వర్లో భయాస్సది యని శేసలవణము. 

జనకునకును, ఓబోవా ప్రీగాన్ = తేజమును, గర్పియును గలుగునట్లు గ్రా విల్లు 

కొ. మొగులు విరియిండ వెండియు 

నిగుడ శుక్ర క్రెణి పసరు + నింగి న్నిండ౯ 
జె బ్ర పహారితవాజుల 

గగనమణిస్యందనంబు + గదిసెనొ యనుచు౯. 166 

టీ. మొగులు = మేఘములు, విరియెండ = విరిసీనయెండ్క (శరత్యా_ లాతప 
మనుట్క) వెండియున్=మిక్కి_లియునుు, నిగుడన్ = వ్యాపింప గా, శుక శేణి=చిలు 
కలపదుపుయొక్క_, పసరు= పచ్చనిచాయ్య నింగిన్ =ఆకాళమంద్యు నిండన్ = పూర్ణ 
మగుచుందడ.6గా, హా, + -బు-హారితేవాజుల= పచ్చ డాలుగ ల గు జ్ఞములుగల , “పూలాళో 

వారితోవారిక్, వాజివాహార్య గంధర్భా యనియు నమరము. గగనమణిస్యంద 
నం౦బు= =సూర్యరథము, క దిసెనొయనుచున్ = సమోపించివచ్చెనో యని [(పజ=జనము, 
బిగడెన్ =జడిసెను. అతిళయ్రూ _క్ష్యృలంకొరము, 

లే, భువి సరనై రవశేణి + పోవందోల 

దివి. గన న వా నతు త్ర+ది ప్రి దటుమ 
గృప్పపతపువాసి లే + కరులు దనదు 

నలుపునను గూడెనన నైల్యః మొలసె నభము 167 
at 

క 



చతుర్థాశ్వాసము. ల్రీలిల్లి 

టీ, భువిన్ =భూమియందు, న. - సరః=కొలకులయందున్న , క రవశేణి = 

తెల్లనికలువబంత్సి “ సితేకముదశై ర వే” యని యమరము. పోవ(దోలన్ = వెళ్ల 

దోలలా, దివిన్ = అంతరిక్ష మందు కనత్ = ప్రకౌళించుచున్న, (గహ =అంగారకా 
దులయొక్క_్యయు నక్షత= =అశ్వి న్యాదులయొక్క_, దీ ప్తి = కాంతి తఆుమన్ = వెళ్ల 

గొట్టంలా, ఇరులు= అంధ కౌెరములు, కృస్పపక్ష్న ప్రవాసీ లేక = బహుళ్పక్నస్ర కేల బలి 

మిలేక, తనదునలుపున ను=తేననై ల్యముతోడను, కూడెననన్ = కలిసెనో యన్న ట్లు, 
నభము = ఆకౌెళము  నైల్యమొలసెన్ = ఆతినైల్యమును బొంచెను. ఊత్వే9మా 
అలంకారము, 

క కేపుదలంచి పసి మేయుచు. 
'జెవీనపాల్లలయ నెండఊచేం 'బాంథజనుల్ 

దూవీంపమి కజు డంపిన 

యావాగా యనలో నదుల + నంచలు మెజసెకా . 168 

టీ, పనసీ=పశుసమూహము మేయుచున్ =పొలముకసవు(దినుచున్ఫు కేప్రుతే 
లంచి = లేంగదూడలను తలంచికొన్మి చేపినపాలు = వెలికుబికి _(సవించినతీరములు, 

కలయన్=నద్యుడకములతో (దేర గా, ఎండచేన్ =అతపము చేతను, పొంధభజనులు = 

ఆధ్యగులు, దూపింపమికిన్ = పానము సేయనందునక్కు (ఎండలో. దప్పిగొన్న వారు 

పౌాలు(దావకుంట(పసీద్ధము. ) అజుంయంపిన= అనదులలోనిశ్షీరనీరములు వేజుపణఫుమని 
(బహ దేవుండనిపినట్టి, ఆ పొగాయన6గకా =తీనవాహనపం క్టియో యనునట్లు, ఆం-చలు 

= వా౦సలు, మెజసెక్=సలిలొను. ఊ త్చేంమాలంకారము, 

తే, వెద మొదవుంసాడంబోలేమి + వెచ్చంగొవ్వు 
స్వల్చ మెడసూప వెడలెనోయనల నెట్ట 
శకేలకును గ్రుంగి తెచ్చు అి౦4 కెలు నిగుండగ 

మందగతి గున్కె వృషభము + ల్మంద వ్జుందం 169 

టీ. వెద మొదవుకా=బుతువై న ధేనువును కూడక =కలియుటకు, పొ లేమికా = 

నడువలేనందున, వెచ్చక=తాపముచేత, (కొవ్వు=క౦ంకమువజకున్న మదము, స్థల్ప 

ముజకొ౦ చెము, ఎడనూప ౯గాకా=సందువిప్పంగా, వెడలెనోయనంగకా = బయలు 

దేజనోయన6గా, ఎట్టకేలకుక = కొంతదడవునకుు (కుంగి = భూమికివంగి, తెచ్చు 

అం కెలు=రప్పించెడు వృష భధ్వ నులు, నిగుడంగ౯ = సాగంగా, నృప భముల్ =ఆ. 

బోతులు మందపిబుందకొ=పసులగుంపువెనుక, మందగతిక్షా == మెల్లనినడకి తో, 

గు న్యె_౯= కొంచెముగా బయిను పె స్హైను, ' 



824 ఆము క్షమాల్యడ, సవ్యాఖ్యానము 

శే, శరధిజలమెల్ల ర్విత్తగాం + గురియ నుప్పూ 
డొక్క బేరిన న తెల్సె + చిక్కి మోద 

గాన నగుచున్న దచ్చత+చె ననంగ( 

బజుచు శరద భ్యాముల మేని + పాండి మమ. 170 

టీ. శరధిజలముఎల్లక-=సము[దోదకమంతయు, రి త్త గాగురియక్ =కూన్యమ 

గునట్లువర్షి.౦ప గా, ఉప్పు =జలమందుండు లఅవణాంశముడొొక్క_క్ జ్పరినక కడుపు 

లో ఘనీ ఛవింప6గా,అ త్తే ల్పెచిక్కి_ = ఆలవణము యొక్క ఛానళ్యముమౌా(తేము మిగి లి, 

అచ్చత చేక= నైర్మల్యము చేల, మోిందక= వేఫఘుముపె, కౌననగుచున్న ది=చూడ బడు 

చున్న ది, అనంగన్ =అనునట్లు, పజచు=పరువిడుచున్న , శ,.=మ-_ళరద( భముల=శర 

త్రాలమేఘములయొ క్ష, మేని=దేవాముయొ క్ల, పొండిము=ధాపళ్యము, ఆమరెన్ = 

ఒప్పెను. ఉల్చేేచూలం కౌరము, 

క, శరనిధి మును గ్ఫోలినని 

ర్భరజలములు గురిసి మేఘుభావం బటి య 

కరములు కరములె కా జిగి 

నొరిమె ననక్రవియు మెజసె*నుడిగను మొయిలుకా 1/1 

టీ. శరనిధిన్ =సముద్రమునంద్భు మును గో లిన=మున్ను పౌనము చేసిన నిర్భర 

జలములు = అధికోదకములు, కురిసి = వర్షించి, మేధుభావంబణి=జలధర తేగమును 

బోంగొట్టికొని, ఆక్క_రములు=ఆ సూర్యకిరణములు, కరములెకౌాన్ = సూర్యకిరణ 

ములుగానెకౌయగా, రవి=సూర్యుండ్రు జిగిక్ = తేజస్సు చేత, ఒరి మెననక =తీళ్లు 6 

డాయె నన్నట్లు, మెజు సెక =(పకొళించెను, ముయిలుకొ=-మేసుమును ఊడిగక == 

శాంతించెను. సూతూ తేక. 

క ప్రాశించిన సీరంతేయు(, బో శరద(భములు మగుడ6+ బూరింపలగనా 

చేరించెం గొలంకుల నన గాళ ప్రతిబింబపటలి + కడు నొప్ప్బారెF౯, 

టీ. శరదభ్రములు=శర శ్రాల మేఘుములు (పాశించిన నీరంతయుకా=మును ఫ్ర 

దాము (గో లినయుద కమంత యా, పోక == వెళ్ళంగా, మగుడంబూరింప గక =వమరల 

నిండించికొనుటకు కొలంకులక్ =సరస్కులయందు, ఆ వేశించెక౯ా == (పవేశించెను. 

అనక్షా= అనునట్లు, కాళ _పతిబింబపటలి= అట్లు పువ్వుల (పతిమానసమూ వాము కడుక 

=మిగులన్సు ఒస్పాశెకొ=చెన్నొంచడెను. 

"వే. కొలనం గరిదంపతులు పద్న్మ+క లక లొక టి 

కొకటి యా నెత్త మక రంద+*ములుక నమ 



చతుర్తాశ్వాస ము, లిన్ 
థి 

నివి శ రత్సద్మనిలయకు + నెలమితోడం 

గవల నభిపే.కమున శెత్తు+ కడవ లనంగ 178 

టీ. కొలనక =సరస్సులయందు (జా త్యేక వచనము), కరిదంపతులు=సతీపతు 

లెనగ జద్వ౦ద్వ్య ము, పద గక లికలు=అ అ విరికేమి మొగలు, ఒకటికొకటి యీనె తక్ = 
a అట్టే ౧ నం 

పరస్పరమి చ్చుటకై మె కెత్తే గ్రామకరంద ము=పూ ందేనెఒలుక౯ = కుమరించుచుండం 

గ ఇవిఆఈ పద్మముకుళములు శరత్స ద్మనిలయకుక =ళరల్ల మీ కి ఎలమి తో డన్ = 

సంతోషముచేతను,! కవలకొ=జోడుగా, అభిషేకమునకెత్తు = స్నాన మొనరెంచుట 

యా — శ 
తా. తామరకొలంకులయందు. | గిడించుచున్న గజమిథునము(ంజూడంగా, శ్లో, 

య 

“లక్షీ స్మ ర్షివ్యె ర్లజేంద్ర) ర్మణిగణఖచితెః స్నాపితా సీమకుంఖైఃి అన్న మేనుం 

గులు (శీమహాలమ్మీకి వా స్హంబులయందు సువర్లకుంభములను ధరించి య భిషేక మొన 

రించు చందంబున "గానవచ్చుచుం డేను. 

కుత్తి ప్రమైనట, కడవలన(గక=కుంభముభోయన్నట్లు, అమరెకొ=ఒప్పెను. 

తే, పంక మడుగంటి తేటీన + "బావు లెల్ల. 

బంకము లె చేసె, గ్రుమ్మణి + బంక్ జములు 

గళిత్రమకరందయుతే రజన + కర్టమమున 

గారణగుణంబు గలుగ బే? కార్యమునకు. 174 

టీ. పంకము=ఆడుసుు అడుగ౦టి=అధగ్య ప దేశము (బట్టి, తేజినబావు లెల్లక 

=స్వ చ్యోద కములుగల్లిన కొలంకు ల ౦తేయును, ప౦కజము=కవములములు గ...నకాా 

౫ భిత=జూ జీనటువంటి, మకరందయుత =పూందేని యతో (గాడిన, ర జకకర్షమమునక్ = 

పరాగ పంకము చేతను, (కమ్మణక =మగుడను, పంకములె=కర్టమయు కృములెనవి గానే 

చెసెక =బఒనర్చ్బెను. “కొౌరణగుణంబు = కౌరణముయొక్క_ గుణము, 'కార్యమునకుక = 

(క్రియకును కలంగ చె. (కలుగుననుటు. 

తా. కమలములు పంకజములుగాన నీళ్ళను బంకోయు క్షములంగా జేసె ననుట 

సామాన్యము చెతీ విశేసమును సమర్థించిన యస్థాంతర న్యా సాలంకారము. నో, “జేయ 

సో ఒర్థాంతర న్యానో వస్తు పస్తుత్యకిం చన, త త్సాధన సమర్థ స్య న్యాసోయో౭_ న్యస్య 

వస్తునః' అని దానిలత ణము, 

రం ఒసంగ్ని రగ నా కర ఖ్రములం 
— 0 యం 

గాసరి జను ల్వార్థి కీర + గోలితి ఫ్నిం 

బసి కై మా కిమ్మని క్ర 

న్సిసరుడుగం గావ నప్పఃగించెడుమాడ్క-క్, 175 



రర అము_క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

టీ, జనుల్ =మనుష్యులు, కొనరి=వేండికొనుచు ను, వార్థి= సము ద్రమందల్శి 
నీరుజ=టాదకము, (కోలితి= సానముచేనీతివి. వీనిన్ = మాకుపయోగ మెన యీయుదక్ష 

_మున్సు, పసికై =పశువులకొణకై , మాకున్ -మా కొజకు, ఇమని=నిడువుమని, కన్మి 

సరుడుగ న్ =కోేప పయు క్షమెన నే తదోషము నివ ర్థించుటకై , కౌవకా=అయుదక 

మును [| దావకరక్నించుటకొజకు, అప్పగించెడుమాడ్కి_ ౯ =ఇదిగో రతీ ౦పుమనియొప్ప 

గించినరీతిని, అగస్త్యార ఘ వీవోలక్ - ఆగ _సభ్రాతగ స్త్యునికి, అర్హ గాములకొ = జలాం 

జలులనుు ఒనంగిరి= =ఇచ్చీరి. హేౌతూ తే టు. రదృతువునందు. నగ స్తు నికిచ్చుసట్టి 
an.) % రు 

యర్భ ముల ని ట్లు ల్చెఎక్సీంచెను. 

క, పరుషాతేపతే ప్పం బగు 

ధరణేపాత్రమునం బడుట + దళ మయ్యె జుమా 

పరిపక్వం బె యనలా 

చోంత్స్న కే తం గాసెన్ 76 శరదిందుజ్యోత్స్న ల + సాంద్రత గా సెన్. l 

టీ. ప,..నకొ_పరుప=కరినమెన, ఆతప=ఎండచేతను, త ప్పంబగు=కౌ (నటు 
వంటి, ధరణి=భూమియగెడుు పా తమునకొ= ఆధారమందు (పెనముమో దననుటు), 

పడుటకా =ఎపతనమగుట చేత, ద ళమయ్యె (జుమి=దట్టమాయె నుజుమో, ఆఅన(గాకా= 

అనునట్లు, పరిపక్య౦ చై =పండిన టై ,ళర దిందుజ్యోత్స్న =కరచ్చంద చం దిక్కరేలక= 
ర్యాశులయందు, సాం దతేక=దట్లముగా, కాసెకా= వెలి గను, 

(౨ డెన ఖీ లే, వృష్టితతి నిడ్డ జె ( ద్రావం గ్రీంద నుండి 

'తెట నది నీటం దనవెంటం + చేలుమోల 

తళుకుతో నాంచులతదోయె + వెలికి జమిలి 

వెండి మొ లెక్కు వెండుక + విలువోఆ. 177 
(0) ౧౧ 

టీ, వృష్టీతేటీకా=వర్హాకౌలనునందు, ఇడా పెటిన, జెనక్ = చేంపలయొక్క 
లు చ్చు G5 ఉట 

జెనను, (తావక = పానము సేయుట కొజకు, (కిందనుండి= అడుగునయిట్టి, రటానిర అ 
మెన్క నదినీటకొ=ఏటియుదకమందు తీనవెంటక్ = ఆనాంచుతీంగ వెంబడి, 

సేజ్ తేలు= మెకివచ్చుచున్న, మోాల=మత్స బ్రములయొక్క తే తళుకుతోజా = కాంతి 

తోడ, వెలికిక = లె టిక్సి జ...లు-జమిలీ=జోడుజోడయిన, వెండిమోలు = రజతేము 

చేత (జేయ యడినమల్స్యములు, ఎక్కు-_= మై కెగయంగానొప్పుచున్న వెండుకవిల్థువో 
"లక్ = గుజ్బప్రుతో (కవెండ్రుకల చేలట్టినధనుస్నో ఎచున్నట్లు (ఇది దాసరివాం[డు నా 

యించువాద్యమని ము దీని షేరు కౌమాచి యనియు జెప్పుదమురుఏ నాంచులతదోంచెకజ 

(పాంచితియగన్పించెను. 

* 



చతుర్థాశ్వాసము, లీల? 

తా. వానకాలమంమం జేంపలు నాయుతీ(గకెంట (గుడ్డు నిడిచియుండ వానిం 
+ 

య 

దినుటకు నీళ్ళ నుండి యానాంచుతీణల వెంబడిని మత్స్య్యములు పెకి రాంగాా నదిడాసరి 

వాం(డు గుజ్జపు వె్య్యడుకలచేత వింటిబద్దకట్లి వానిమోంద వెండితగుళ్ల చే మత్స ముల 

చేర్చజుచి వాయించునప్పు డవి పైకెగయుటవలెం గన్ఫట్టైననుట. 

క, హంసము కాంచము తోలి రా 

మాంసలరుచి వచ్చె దాన+మలయము శీఖంటె 

ల ౦స విబువ నీ ర్విటీచెను 
లె 

హంసమున కగ న్నీ పరమ+హంసం బగుటన్. 178 
= 

టీ. వాంనము=అంచపిట్ల్ట (కౌంచముతొలిరాక=(కౌంచపర్వతబిలముననుం 

డిరాలగా), తాను=ఆయగసు పడును, మలయముశిఖక =మల యపర్వ తా గ్రముననుం 
అవనే 

డి, మాంనలరుచిక్ =అధికకోంతిచేతను, “బలవానాంసలోం నలః” యని యమరము, 

సచ్చెకొ=ఊదయిం౦ చెను వాంసమునకు=చకౌంగమునక్కు ఆగ స్టీ=అగ స్ట్యమహర్షి 
5 —- షె 

“ఆఅగస్త్యో౭ఒగ స్తీరత్యపి” యని ద్విరూ ప కో? ము, పరమవాంస౦బగుటక౯= పరమహా౦స 

యనుబుషి యాటచేత, హంస=ఆంచ,ఫాల్ =థ్నీరమున్యు విజువక=నీరముతో వేటు 

పఅపయగా, నీర్వి టీచెను= తాను నీళ్ళలో నిబుర దను బోంగొ ట్రైను. 

తా. హంసలు పాలునీళ్ళు సేర్పలుప నగస్తు వండు నీరుబురద నేర్ప అచినందున 

పరమహాంస యనునట్లు ళరదృతువునందు నుద క౦బుల ౦తయు నిర్మలంబు లాయెననుట , 

తే, కొంచ ముక కొన్ని గ్రుడ్డులు + గాంచె మంట 

నవి యహంసచ్చ దాచ్భాద+నానుభూలి 

హాంసతతు లయం గావన్న + నరుణచూడ 

గు ప్తభుజగాళనాండము + ల్లురులు గావె. 179 

టీ. (కొంచము=కొంచగుబ్బ లియందున్న రంథ్భిము, ఒక కొన్ని గుడ్డులు=కోన్ని 

అండములను, మింటకొ=తనెభాగమందు, కాం చెకె=వహీంచెను. (పరశురాముని 

చాణముచేతం దొలవంబడిన (కో ౦బాచల రంధ్యమునుండి హంసలు మానసనకో 

వరంబునకు(6 జనుటయు, మరలి వచ్చుచుండుటయు నుం గలదని సంప్రదాయము.) 

అవి =ఆ కౌంచాచలములో ని (గుడ్డులు, అహ౦స=చానియందు రాకపోకలుగల వాంసే 

తరము లైన పతులయొక్క_ ,ఛద = అక్క_లయొక్క_) అచ్చాద న=కప్పుటయొక్క_) అను 

భూతికా=అనుభవము చేత, హాంసతతులయ్యెక =ఎఅంచలగుంపులాయె ను, "కావన్నక్ = 

పాొంసగుడ్లనిశర పతంలుపొ దిగిన వాంసపిల్లలంగా నేరవన్న ట్లాయెనా, ఆ&..ల్ _ఆరుణ 

చూడ = కేళ్ళచేతను, “క్క కవాకు స్తా నుచూడః కుక్కు. టక్సర ణా యుధః' యని 

య మురము.గు ప్తజపొదుగంబడిన్కభు జగాళన= నెమళ్ళ యొక్క.) అండముల్ ఆగ్రుడ్
డుల్సు 

% 
tl 



తలం ఆము _క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

గుజులు గా వె = చిహ్నాములుకొవా (ఆవ్రననుట.) ఇం'ను సామాన్యముచే విశేష 

మును సమర్థించిన యర్థాంతర న్యా సాలం కారము చేతే నుశ్జా పితంబైన యసంబంధ మైన 

సంబంధము గలుగ జేసిన యతిళ యో కృ్యలంకారము. 

చ, కలయల వారిబేవతలు + గాంచ ససరోవరద౦భదర్చణం 

బులుపయి దట్టపుంజిలుము + వోవంగం డారలకంచు గీయణా 

బలె నలువంకలం గలయం + బాయక లేలుచుం బద్మ రేణువు 

ల్కె_లశకులం బాసిపోంజెలలా + గ్రైంకృతు లిచ్చుమరాళ మాలికల్, 

టీ. వారిచేవతలు=జలాధిజేవతలు, కలయయగకా=ఆంతేటను, కాంచు=చూచు 

చున్న టువంటి, సరోవర కొలంకులనియొడు, దంభ=వ్యాజముగ ల, దర్పణం౦బులప 

యిక =అద్దములమి6ద ను, దట్టపఫుంజిలుము= సాం ద మైన మాలిన్యము, పోవ గకొ= 

పోవునట్లు, తౌరు = ఆజలా ధి దేవతలు, ఆలకంచుక = ఆయద్ద మైనకంచును, గీయ (గాబ లె= 

తోమిగీత ంబెట్టినందు సలననోయన్నట్లు), _నలువంకలుకా = నాలుగుదిక్కు_లయంను 

ను కలయక =వ్యాపీంచునట్లు సౌయక=విచ్చిన్న ముగాక, 'తేలుచుకొ=పోవకమో? 

దచేయుండుచు, పద్మ రేణువుల్ =న ళినప రాగములు, కల కలంచానిపోక౯=( పక్కల 

కువిడిపోవునట్లు, (శ్రేం.*.ల్ - (శ్రేంకృతులిచ్చు=(కేంకారములుచే సెడుమ రాళమాలి 

కల్ = అంచలబంత్నులు చెలగెక్ =ఒసె,ను,.అపహ్ను త్ఫ్యుకా పితో త్పే)కాలంకారము, 

నీ అర్క_మండలి కళమడ్డమె సంతన ఎ డా 
యణ మాని మోము బీళకె త్తి మాచి 

ఘుమఘుమ ధ్వని గాలోగుహాం జొరయబురి యొకిం, 

చుక విచ్చి కని తలం+చుకొని వంచి 

నిమ్బష్ప శేత్రక్తి 4 నెత్రాంబు వొత్తి భే, 

క్రపు కొంకి పడియచో ఆగర మొగి 

"శేకకుం ద్యవనత+ గ్రీవమై రాక యొ, 

క్రిం కార్చి వాత సేమేము కమిచి 

తే, వెడలు పేరెండకును శరద్యతు ముడిగి 
వార్షికమె యెక్కి. త్రోటినిఃర్వంకపతు 

తులను నివురుచు వెజ్రిచూ+పున నురంబు 

శెలశులం గనుంగొనుచు గానం గకు లుండె. 181 

టీ. అర్మ_ మండలి కిక =నూర్య మండలమునకు అ భమా=మేఘుము అఢడమైనం 
(౬ రాా 

త -న=కొంచేమాచ్చాదక ముకా (గా నే, ఎటమాని= మే (తవిడిచి, మోను=ముఖమును, 



చతుర్థాశ్వాసము. క్రీ99 

విశ్టై త్రి=పొడవుగా నెత్తి, చూ దచి=వీక్నీంచి, (వానకాల మను భాంతిచే జాచి యను 

టు) ఘుమఘుమధ్వని =ఘుమఘు మళ బ్దము చేతే, గాలి=వా యువ్రు గుహ(యజొరకా గుహ 

లో యబ వేశింప. గా పురియొకించుకవిచ్చి=పింఛ ము నుగొం చెమువిచ్చి,( గా లి చెళంగల్లిన 
౧ 

ధ్వనిని మేభుధ్వని యని భమించియనుట )కని=చూచి,తలంచు కొని = అదియు అుము గా 

దనివితర్మి_ ౦చి, వంచి=పింఛమునుమరలనడంచి, నిష్పుప్ప కేతకీనే తాంబువొ త్తి=పువ్వు 

లులేని మొగలిచెట్టయొక్క_కన్నీరుదుడిచి, భెకపుమెంకి = కప్పలకునికిప మైన, పడియ 

చోకా=పల్వలములోని నెటీయ కై ,కర్ల మొగ్గి= చెవివంచి( కప్పకూ6తలుగ లిగినవర్ష ముగల 

దన్న (పతీతినింబట్టియనుట) , కేక కుక =తీనవాక్కు నకు, త్య. = .ది-తర్యివనత=మూండు 

మాటులువం చ ంబడిన, (గీవమె= మెడగల డై, రాక=అశేకాధ్యనియును వెడలక్క, ఒక్కి_ం 

తార్చి=కెొంచెముధ్యని సేసి, వాతకొ=నోటి చెను ఏ మే మొకమిచి=ఎమేమోచప్పురిం 

చుకొనుచు, వె...కుకొ _ వెడలు=కలిగిను “పేశెండకుకా = తీక్షూత పనివృ త్తికొణకు 

శరద్వ్య్భృ కముకా=ఏడాకు లరంటి చెట్టును, డిగి=విడిచి పెటి, వారి క మెయొక్కిి =గుమ 
2 (a) ౬ 0 వారీ 

మునారోహీంచి, *శారవోవిప ముచ్చదః,వార్షి కర్యతాయమాణాస్యా త్తని ఇంటికి నమ 

రము. (వర్దా రెలమున "నెక్కి. యున్న సృషృమున నెక్కి. నవర్ష ము కలుగునని శరద్య 

క్షేమును విడిచి వారి కవృక్షయున నెక్కె.ననుట ) తోటికా=ముక్కు_ చేతను, “చంచు 

స్తోటిరు ఛే క్రీ యాి మ్మని యమరము. ఇర్వంక పక్షతులను=జభయసార్భ గ పక్నచూల 

ములను; వ్రీపక్ష తికపక్ష మాలి మ్య్మని యమరము. నివురుచుకొ=ావెండుకలు దువ్వి కొ 

నాచు, వెల్తీ చూప్రునక=వికృతేపుద్భ స్ట చెత, ఉరంబుకొ ఆట్ొమ్తును, కెలంకులక్ = 

ఇరు పక్క_లను, కనుంగొనుచుక=చూచికినుదునుు "కానక = అరణ్యమునంచ్యు కేకు 

లంజ నెమళ్ళు, ఉం డెక్ =నివసించెను. 

క, వలుతు రస లంటి యుండియు 

లలి విప్పమి. జెడక శిఖక+లాపము వని వ 

ర్స్లం పర్జన్యుండు నటన 

మ్ముల మెచ్చి ముెణుంగుం గాసె 4 ముద్రించే నన౯. 182 

టీ, శిఖికలా పము-శి ఖి= నెమిళ్లయొక్క_, కలాపము=పుర్సి అసలంటి=బురద 

దగిలి, వెలుతురు = మబ్బువిడిచినయెం౦డ చేతను ,ఎండియుకా=ఆటీయును,లలివిప్పమిక= 

ఎప్పటికిని విడ జేయక పోవుటనలన,( సామాన్యము గా దడిసీనపురులు, విప్పరావు; బు 

రదయంటియెండియున్న ట్లున్న వనుట.) చెడక='చెడిపోక', వనిక=అడవియందు, పర్ట 

నుషడు=నర్గ డేవత్క నటనమ్లులక = నాట్యములను, మెచ్చి=క్లాఘీంచ్సి మెజు౦గులగా 
ఫీ వ _ గు 

సెకా=[పకాశించుచున్న చి త్రవ్యన్ర్రమును, ముదిం చెననకా =ము[ ద చేసెనో యన్న ట్లు, 

ప రిలెకొ=ఎఉజాంటేను. (వాన కొలఫుబ్తుర దలు తమక లాపములకునంటి యెండచేత నిగిరి 
ఇ 
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ర్రీకి() ఆము_క్షమాల్యద, సన్యాఖ్యానము 

నందున శరత్క్యాలమునందు నెమిళ్లు పింఛములు విప్పి యాడకయుండం గా వర్ష "దేవత 
-నెమిళ్ళయొక్క_ నృత్యములకు మెచ్చి తననటులు మతటీయొకచో నాడకుండునట్లు ము 
(దవేసెనో యన్న ట్లుండెననుట.) 

5 a య న చక్ర స్తనప,కా+శ మునకు ఛేనంపుం, 

గొం గిడి గొనకొన * గోళ గాణిగి 
౧౫ 

యశ నితంబంబు + హంసహారమును బ, 

రాగశెఖా స్వర్ణ +రశనముగను 

జలశాటిపులినంపు+జఘనంబు పై ( జాటు, 
ఉర అత్య అగా కి వ్య_న్త వేతసభుజుస్వ న్తీక మిడీ 

తనిమతో, వెచ్చనై + తేటశర ప్రతిబింబ, 
హాసాలి బావ్చు లు బ్యా స్టసములకు 

తే, నగుచు. జెందొవకంటను + నలిగి తము 
లంటు కె యొతు పదనతి+ నలరి కువల 

QQ. వాల 

మధులహారి నబి 6 జెంది + మగతనముల 
డు 

నొక్కెడలం గూడుచు సృవన్తు+లుబ్బు "పనంచచె, 188 

టీ, [నవంతులు=నదులు, 'సపవంతీనిమ్న గా పగా' యని యమరము. ఉచ్చ్వాస 

ములకుక=పరీవాపాము అనునిట్టూర్పులకు ' జలోచ్చా్యా సాఃపరీవాహొ యని యమరము. 

| అగుచుక్ = అయిన వై, చెం ...టక౯్-_చెందొవ=ఎజ్జిగలువయనియెడు, కంటక నత 

ముచేత్క, అలిగి=కోపగించ్చి (శర త్మా_లమందు౯ (బవావాములుతక్కు_ వె నందున బెని 
మిటియైన సమ్ముదునితో ౬ దమకు సంపర్కము శేమింజేసి |పణయకిోోపమునొంది య 
నుట.) తములంటు=ప ద్మములనంటుచున్న, కైయొత్తు=సము[దఫుకౌలువల పొంగుట 

య "నెడు, క =హ స్పృనుచేతను, ఒత్తు=పట్టుటగల, పద=పాదములయం౦దు, నతికా= 

నమ'స్మా_ర ముచేతీనుు అలరి=సంతసించి, చ...కుకొ-చక స్తన = కోకములనియెడు 
శి అననే 

కుచములయొ క్క, (ప కెళమునకుక =కొనుపించుటకిొొఅకె, ఊహసైనంపు=నురుంగనియె 

డు,కొంగు= వెటచెజ గు ఇడి= విడిచి ,(భర్తకు6 గు చంబులుగన్చించుటతై మెంటచెజ!6 

గుం దొలంగిం చెననుట్కు) గొనకొ న= అవ్య క్తము గా, కోళ్ళణ- = జలకుక్కు_ టములను 

వ్యాజముచేత (బొల్లి కో ళ్ళనుటం) గొణిగీ=జల్సి తేము(జేసీ (అఆనంలగా మణితములనుట ) 
అళ్మనికేంబంబుక్రా = పా పౌణములనుక టిపళ్చా ద్భాగమును, “పశ్చాన్ని తం బః త్ 

ట్యా”మ్మని యమరము. హంసవోర మును=మ రాళ ములనుము త్యాలసరమును, ప. . .ను_ 

పరాగ నేఖా=పద్మ రేణువుల బంతియే, స్వర్షరళనముగ ను=బం-గారు మొలనూలు గాన్సు 

జలళాటి_జల = ఉవకములనియెొడు, కాటి=వ(న్త్రము, ఫులినంఫు = ఇసుక దిన్నె యని 



చతుర్థాశ్వాసము. ర్రీల్రి1 

యెడు జనునంబుపెకొ=క టిపూర భాగ ముమోందనుండి, జాజకా=గ ళితముకా గా, 
ఓని అ sc లీ మా వ ల 
కీ చేతుజఘునం పుర యని యమరము. వ్య. . “ముఇడి_వ్య స్ట వే నట్టి, చేకేస=[ప్రబ్బలి 

చెట్లనియెడు ,భు జ= బాహువులయొక్క_ స్వ స్టీకమిడి= స్వ సిక బంధమునుంచి, (భుజస్య 
వ న —0 

స్టీకమనయా భర్హనాలింగన మొనర్చుట కై చేయునట్టి భుజబంధవి శేష ము.)తనిమతోక 

=సూ త్మరూపముతోడ, వెచ్చ -నె=ఐవేండియ్యైత. .,లు-కతట=తీరమందున్న ,శరజ అల్లు 
పువ్వులయొక్క్మ_, (పతిబింబ= పతిఫలనములనియొడు, హాస=నవ్ర్యచు, ఆళి=తు మెదల, 

నియెడు, బచొప్పులు= సక జలానంద బాప్పములుగ లవియె, కువలమధులహరిక - మకువల == 

కలువల యొక్క , “కువాలంకువల౦కుసి మ్మనినా నార్గరూపకోళము మధు=వమకరందము 

యొక్క లహారికా=(ఫవాహముచేతను, ఆస్టీపెక=సం దముమో(ద; చెంది=పాంది, 

(మకర౦దముదకములం డేలునుగనుక బెంజెందియనుటయు కము.) మగ తేనములక = 

ఫురుషాయితరతుల చెత, ఒక్మె_డలకొ=ఒకొ_ కప్పుడు కూడుచుక్ = కలయుచును, 

ఉబ్బు పెనంచెక్ =సముదుని నుప్బాంగించెను, 

తా. (నమ్ముదముయొక్క.. సమీపమునకు ( గలునమక ర౦ద| పవాహాముతోోవచ్చి 

శరత్కా_లమందు. (బవాహములు లేమి9జేసి కూటమిలేకుండుటవపలన6 (బణయకోప 

పయుకంబెన “న తర కిములు గలిన చుఅకలువల చే నొపుచు నుపకొలునల పోటని 
| 0 0 అవి ౧ ౧౧౬ ల్ య్ 

యెడు హా స్తములతో నొత్తుటచేత నమత్వమునకు సంతిసించి యొకాౌనొకప్పుడు 
అటే ఆలె 

గగూడుచు. బురుపాయితరతుల చేత్ నదులు సము[రునిసంతోప మును బొందించెననుట. ) 

ఈ పద్యమునకు ౬ బెక్క_౦డు సెక్కువిధములుగ నర్థనిర్షనంబులు చేయుదురు. ఆవి 
| థ ౯ ॥ 

యన్నియు మిగులరనయు క్షంబులుగా నుండన౦దున (గంథవి సం భీతి చేత నిందు పేతం 
on.) న! 

పంబడియె. స్రరుషాయితలక్షణము, “నటదుత్తుంగ పయోధర లబు గతమం౦ం దాక, కియో 

దారము స్ఫుటవాగ ౦కు రమతీ కోణనివ సత్చు ప్పేషుదర్ప ౦బునం, సుటితాలింగ నవామనీ 

కృతకువా గ్య పౌఢ రోమాంచ మై విటుజొక్కించెం _బఫుల్లపద్మనయనా వీరాయి 

తం'బెంతయున్ .” అని నరసభూ పాలీయమున నున్నది. రూపకాలంకారము. 

వ. ఇట్లు శరత్సమయం బెసంగిన నంగీకృతకు త్త్రీధర్ముండు గావున దిగ్వి 

జయయాత్ర, ధర్మం బని యానీతీ బలషట్కంబు నాకృష్ణ సామంతే 

రాట్కు_ం0బుగా వెడలి. 184 

టీ. ఇటు=ఈ యు క, కముంబును శరత మయంబు=శ రద్నాతువు, ఎసంగినక == 
గ వం ఏ అ లి 

ఒప్పం, (యామునాణార్యుండు), అంగీకృత=అంగ్క రింప6బడిన్క త త్త్రధర్ముండు 

గావునకొ=తూ తృ్ర్విములుగల వాండౌట చేత్కదిగిజయయ్యాతే - దిక్ =తూర్చు మొదలగు 

దిశలయొక్క..., విజయ=గలుపునిమి త్తమె, యాతే తేరి పోవుట, ధర్మంబని= న్యాయ 

మని అనీతజపిలుపం బడిన బలపాట్మం.౦బు =. సుడ్విథం బైన సైన్యము గాలుగునట్లును 
J 



వ్లేలి అము కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యాన ము 

(మాల్యభ్ళ త్యాదిరూపముగ బలము పడ్విధము. ఎ) క్ల నో, “పడ్విధంబలమా దాయ ప్రత స్టే 

ది్జిగీప యా” యని కెళిడాసుని (పయోగ ము, అకృష్ట=అకర్షింప (బడిన, సమ స్తా 

వాన రైన, సామంతరాట్మ_.9౨బు గాక = ఆతన బేశమునకు (6 జుట్టు,పక్క_ల నుండు రాజులు 

గల్లునట్టును, వెడలి= యుద్దయా శ్రెకు బయలు'వెడలి. 

స్రగ్ధర. గజ 'సోటస్యందనాళీక బళితధరణిం+ గా ద్ర ద వేయాధిరాణ్లూ 

శం లంతఈర్మణులసవతు లై థీ మగ్గం బాదాతకుంత 

క్థంజవా తాఘాతఘూర్ద (ద్వనధులరవళు ౪ గ్గ ల్వాద్యము ల్మీఅగ
ాంద 

ది వజ రా జన్యుండువిద్వి' డ్విద ళన మని. గా+వించె దిగ త్ర యా త్ర కా 
౧2 

టీ. గ...ణికొ_గజ=ఏనుంగులయొక్క_యు, ఘాేట=గుజ్టముల యొక ్ క-_యు 

స్యందన=అర దమూలయొక రర అలీ= నమూహము చేత, కబళితీ=( మింగ (బడిన, 

ధరణీక౯ =భూమియంచు, కె ల్ _ కె కౌ దవేయ= = పాములకు అధిరాట్ =-దొరయయిన 

శమనియొక్క...ామూర్దజఎకలయందు లుట్టిన,రర్న శేణులుఎర త్నాలపబ్ముల0) అంక 

ర ర్యణులసవతు లె=భూమి రత్నగర్భగ నుక ర్మ దామాభూమిలో నున్న రత్నములలో సమా 

నము.లెయనుటు.) (మగ్గక్ = =అవిసిపో6గా, పా...ల్ _ పాదాత=పదాతి సేనాసంబం౦ధి 

యెన, కోంత = ఈ కులయందున్న టునంటి, ధ్వజ=ెక్కె_ పుబట్టలయొక్క_,వాతేజాగా 

లియొక్క_ , అఘాత= తౌ శుడుచేతను, ఘూర్లత్ =పొంగుచున్న టువంటి, వనధుల=సము 

(దములయొక్క_, రవళుల్ =ధ్వనులు, వాద్య ముల్ =మ దైల, డోలు, వీకా, సన్నాయి 

మొదలగువానిని మోజ౮గాక = అటిశయింపలగాా తద్ది జ రాజన్యుండు=వి ఫుండేన 

యా రాజు, (యామునాభార్యు6డనుట. ), ది స్మైతయా త్రేకొ=దిగ్న్వి జయయా(త్రేయంగడ్ను, 

అనిన్ ఆయుద్ధమందు, విద్విడ్వే ద ళనముకా=పగతురయొక్క_ సంహారమును, “కౌవించెకా 

=ఒనర్చెను. 

క, జన్న ములు చేసి దానము 

ల న్నానా దేశ విపు)+లం దనివి సుస 

పన్నతే ననిశము బవూుభో 

గోన్నతుండై యాదవుజుచి + యుంజె నశంక౯. 186 

టీ, జన్న ములు= యజ్ఞ నులు, చేసి=కెవించి చానములకొ=-ఊదకథారాపూ 

ర్వకంబుగ నిచ్చినయీనుల చేతను, నానాదేళవిప్రలకా = బహు దేశ ముల ను౦డివచ్చిన 

(బాహణులను, తనిపి=తృ ప్టినొ ౦దించ్చి సుసంపన్న తేకా = సకలసమృ ద్ధిగలవాండౌట 

చేత, అనిళముక్ = ఎల్లప్పుడును, బహుభోగోన్న తు ౧౫ = ఎక్కు. టైనసు ఖములచే నతీళ 

యించినవా౯డై, అకంక కొ= వెజఫు లేనట్లు, ఆదమజచి = పరాకునొంది, ఉఊండేలా= 

వసీంచెను. రాజ్య మో వాము చేతే జ్ఞానభిక్టివై రాగ్యములు మజచి యుండె ననుట, 



వ. మజీయు నతని రాజ్యంబున గసవుం గజుచి చే యెత్తి మొఅంబె 
ట్టుట కరులయందు యట్లు నట్టువడ మెడం బట్టి త్రాయుట వెడవె 
డం బోనుపల్ల వులం బండువతలంటులకు నింటికిం దెచ్చుపణ్యాంగ 

నాభాతల పరిహాసచెసష్టలయంద, సున్న మెత్తుటయుం బట్టు కారులం 

బట్టుటయు సాధనసావర్జభూషాదిని ర్మాణంబులయంద, కాసెచుట్టుట 

యు గ త్రి గట్టుటయుం గృక వాకులకలహంబులయంద, యతుల్యతు 

లనాదిఘర్ష ణాదిదో హంబులు జాంబూనద పరీమూదులయంద, యే బే 

నియుం గన్ను వెయుటమృదంగాదివాది త్రంబులయంద, భాతునా 

దంబులు తజ చగుట శావ్రీకులయంద కాక, యితీరసలంబుల లేకుం 

డ రాజ్య పరిపాలనంబు సయుచుండె. ఖ్ 187 

టీ, మటియుకొ= వెండియు, అతని రాజ్యంబునకా = అయ్యాము గాణార్యునిదే 

శమందు, కనవుంగఅచి=తృ ణముగజిచి, చెయె త్తిమొజ బెటుట=హ స్పమును బెకె త్రియె 
) అనె ళల —0 దర్నా వాని 

లు(గిడుట, కరులయంద = ఏనుం గుల యంచె, (చెయ్యనా (గరమ్ము అది గలది కరి 

యని వ్యవహారము.) అట్లునట్టువడక్ = ఆయాలాగున బతేనమగునట్లు, మెడయటి, తో 
౧౧ ౦౧౧ య ర 

యుట=గ శేముయబటి యావలికిందొబ్బుట, వెడ వెడంబోవు= మెల మెల "నెనడచుచున 

టి పలవులక =విటులను, “షి దఃపల వికోవిటః'యని యమరము, పండువతలంటులకున్ = 
౬ 0౧ ౧ య 

సంవత్స రాదిపండువ మొదలగు సంతోప దినములయం దభ్యంగనము సేయుటకొజ 

కు ఇంటికించెచ్చు =గ్భ హ మునకు రావించుచున్న, పణ్యాంగ నాభాక ల = వేళ్యాస 

హాోోదరులయొక్క_-, పరిహాన చేష్ణలయంద=ఎగ తా లివ్యా పొరములయం చె. సున్న మె 

తుట యుక్ =సుధా లేపమును, పట్టుకెటులం౦బట్టుటయు = క౦'సాలవానికొఅముట్లలో 
అలాని 

నొక విధ మెనవాని చెతంఒట్టుటయు, సౌధ సౌవర్షభూ పాదిని ర్మాణంబులయంద - సాధా 

చేడల యొక్క_ యు, సౌవర్ల=సు వర్ణమయము లైన, భూ పాది" = అభరణాదుల యొక్క. 

యు నిర్మాణంబులయ౦ద = చేయుట యంచె, (సున్నముంబూయుట మేడలకు న్యు బట్టు 

కారులంబట్టుట స్వర్ష భూ పౌదులకు ననుట.) కౌ సెచుట్టుటయుక=లా (గుమి (ద గో 

కకటుటుయు క తిగటుట యుకో =ఖడబంధనము ను, కృ క వాకులకలహ ౦బులయంద= 
లు చని ర ౧ 

కుక్కు_ట యుద్ధంబులయం దె, అ.. .లు=ఆతుల్య=సరిగానివస్తువ్రు తో, తులచా = తూ( 

చుట్ట (పోల్చుటయని యొక యర్థము.) ఆది=లోనగు, ఘర్ష ఇాదిదోపంబులు=ఒరయు 

టమొద లె నవి, జూంబూనద పరీమూదుల౦ద = స్వర్షశోధనాదులయంచె “రుక్కంకార్త 

స్వరంజూంబూన ద మహైపదోశ్ర్రి యా మ్మునియమర ము ఏడేనియుకొ= ఏవస్తువునెనను 

కన్ను వేయుట=అభిలాష పడుటృమృ దం గాది వాది(తీంబులయంద జమ బైల మొదలగు 

స 3 7 వనటైన | | న ప 6 వాద్యములయం దె (మ ్ టైలకు చేయునట్టి న్ను కరణి యని చెప్పబడును. చతుర్విధ 



ల్రీలీశీ ఆము _కృమాల్యద,. సవ్యాఖ్యానము 

మిద౦వాద్యం వాది తాతో ద్య నామకిమ్మని యమరము. భాతువాద౦బులు దజచగుట 

=వెరానములు మెండగుటయు, భూవాదిధాతువులవిప యమెనవాదములు వి స్టరిల్లుట 

యును శావికలయందకాక=వె యాకరణుల యంచికెని,(ఈ కెకయను పదమన్ని 
యలు యై 

సావధారణసన ప్రమ్యం౦ంతేములతోో నన్వయింపవలసీనది.) ఇతన సలంబులక్ = వేటుచోట 
వాని ఎ యు య 

న్కు లేకండక = లేక యుండునట్లు, రాజ్య పరి పొలనం౦బు=| పజా పాలనము, చేయు 

చుండెక=ఒనరించుచుండోను, 1 

కే తత్పితామవాు. డె ననాధథముని శిష్యుం 
రా 

జంక జన ఒభ డై నల్రీపుండరీకాత్వు+ ననుంసశిష్యుం 

ఎండా వనదు డన శ్రీ రామమిశ్రా ఖ్యుం డౌ రం దన 

పరమగురుపౌత్తునకు నిట్టిబంధ మెట్టు, 188 
_0 ర ౧౧ 

టీ, తత్చి తా మహు (డు=అయ్యాము నాచార్యునికి(దం డితేం డి, అయిన=అయి 

నటువం౦టి,నా...డు_నాథమునిజ| శ్రీమన్నా థమునికి, శిష్య డు =అం తేవా సీ, ఆయిన= 

అయినట్లి, శ్ర...డు _ గ్రీప్రండరీకాతు=యోగియగునప్పుండరీకౌ తునకు, (ఈయనే 

తు (దవిడభాషయందు జాయ్య కొ.౦డారని యందురు.) అనుంగుశి ష్యు (డు=|పియచ్చా 

(తుండు *ఖాతాం తేవాసినాశి ప్యాక్ యనియమరము. అయిన == అయినటువంటి, 
శీరామమి. శాఖ్యు (డు = (శీరామమి శుండను నామముగలయోాగి, (|దవిడభాష చేశ 

నీయనెపీరు మణకాా_ల్ నంబియ౦దురు.) ఆర్ధిక = బాధ చేత, తీనదు = తనకు, 

పరమగురు = పరమాచార్యు౧డేన నాధమునికి, పౌత్తువకు = మనుమం౭డైెన యా 

మునాచార్యునకు (ఇందున కుదావారణము. శ్లో. “పితామహంగాథమునిం విలో 
య 

కో (వసీద ముద్య్భ్భ త్తే మచింతయిత్వా” యని యామునాచార్యని (ప్రయోగము, 

అను౦గుశిష్యు (డైన (శ రామమిశాఖ్యు (డన్న చో (శీ రామమిశునికి నాచార్యుండు 

| శీఫవుండరీకాతుండు ఆయనకు నాభార్యుండు (శీమన్నాథముని గనుక నాయన 

యా చార్యునకు నాబార్యుండు పరమాచార్య ండు గానం ఒబరమగురు పౌత్తుంండని 

(పయోగింప బడెను.) ఇట్ట బంధ మెట్లు = ఇటువంటి రాజ్య పొ ప్తిరూప మైన (పకి 

బంధక మేలాగు నంభవించెను, 

వ, యోగ సా మ్రాజ్యంబు వుజచి సోవమ్రూజ్యంబునం దాసక్తుం డయ్యె 

నటివముపోతువంళంబునం బుటినటి యితం డిటగుట యతివ్యతి 
రు అలీ 6 ఈ ౧౧ 

క్రముంబు. 189 

టీ. యోగసామా జ్యంబుమజచి. విక్యర్యరూపమెనళ క్రియోగ (పప త్తియో 
టం రా ఎవి వాని 

గములను విడిచి, సా(మాజ్యంబునం దాన క్తుండయ్యెలా==స మాట్టుయొక్క... భావము 

సామౌబ్యము, “శా సియళ్వా జయా రాజ సృృనమా” ఓని యమరము. అటిమహాతు 
అవద అ a (a) లం జాలీ 



చతుర్తాశ్వాస ము. క్రీకిర్ 
థ్ 

వంశంబున ౧బుట్టినటి = అటువంటి మహాప్రరుషుని కులఅమునందు జనించిన, ఇతండు== 

ఈ యామునాచార్యుండు, ఇట్లగుట=రా జ్యూ స క్రుండట్క ఆతీన్యతి క మంబు=మిగుల 

న కమము, 

సీ. వృషకైలరురవారిం + ద్రిమవణస్నా నంబు, 

ని గావించి యా+హ్నా క ముం దీర్చి 

యెకాంతగువా త త్తటీకు శాసనమున, 

నుండి లమ్మీ ళాంఘి)+ పుండరీక 

మంకురత్సులక హర్లాశువై దహరపు, 

పష్కృరమున భావించి + సవిత దిరుగ 

యజ్ఞోపవీత ప ద్మాతమాలికతో డి, 

యోగ పటిక గూడి + యురము మెణయ 

చే, శౌరిం దద్దరణ ధ్రవాః సవ్యు. గొలిచి 

సతియు సాలరగశాకమం+చితము వండ 

నిల్తుకుందున కర్పించి + వల్మిం ( దీర్చి 

యిట్టుతనుయా త్ర 4 నడఫు మున్నితని తాత. 190 

తీ. వష నెలయురవారిన్ -వృషుకె ల=ఘటికౌచలముయొక్క_, (దీనికి (దవిడ 

భాహయం౦ంమ ఆఅలగర్ తిరుముల యని నామము. నారాయణా ది వృషభాద్రి సృసాది 

యనిప ర్యాయములు గాను వ్యవహారము గలదు.) రుర వారిన్ = లరమీ టియాదకమంను, 

తీషవణస్నా నంబు=మూ డు వేళ లయం మను జలకములాడుటను, నిష్టన్ = నియమము 

చేత్క కావించి= చేసీ, అహ్నీ కమున్ =సంధ్యావంద నాది కృత్యమును తీర్చి=జనర్చి, 

ఏ...వాన్ _ ఏకాంత=రహాస్య మెను గువా=గువాలుగల, తేత్ = ఆ వృష కెలము 

యొక్క తటీ=చజియందు, మశా సనమునన్ ఇద ర్యాననమునందు, ఉండి =కూర్పుండి, 

లత్మ్మీళ = శ్రీపతియొక్క_, అంమ్రి పుండరీక ము= సాదపద మును, అంకురత్ = మొలచు 

చున్న, పులక =రో మా౦ చమును, హర్దాశువై =అనంద బాప్ప ములు గలవాంయడ్రై దహర 

పుప్కు_రమునన్ = వా త్పుండరీక్టమందు, *ఫుప ్ క[_రంకరివా స్తా గే వాద్య భాండము ఖే 

జలే, వ్యోమ్నిఖ ద్రేఫ లేప ద్వేతీరై తీరాపధి విశేషయో:* అని యమరము. భావించి=ధ్యా 

నించి, నవితదిరుగన్ = పొద్దుపడమటికిమళ్ల గా, యజ్ఞో పవీత = జంచముతోడను, 

పచ్దాక్షమాలిక తోడి = తామరస్రూసలతోడను గూడిన, (ఇడి తులసీవపూలదండల 

కుపల క్ష ణము. వ్, “యీకంఠకలగ్న తుల సీ నళివాక్షమాలా యేుబాహుమూలపరిచిహ్ని 

త శంఖచ కః, "ఈకువాలలాటఫలశే లసదూర్గ కప్రం_ా సేవెప్రబాభువనమాశు పవి 
చిర గ్ర 

(తయంతి*యని యున్నది. యోగ పట్టికన్ యోగులు జం బెముగా వేసికొనునట్టి యల్లి క్ 



తితిగ ఆ ముక్తమాల్యద , సవ్యాఖ్యానము 

పట్టుప స్పైడను, కూడి=కలిసీ, ఊరము=ట్ొమ్లు, మెటిుయ కొ=వెలంంగ౯గా, తద్ధర 
ణీ ధ=ఆ వృష కెైలమందు వా స్పవ్యుక=ఊన్న టువంటి, శౌరిన్ =సుందరబచాహున్రను, 

కొలిచి=నేవించి, సతియుక = నాథమునిభార్యయును, అ౦చితీము= ఒ ప్పైను అలర్మ_ 

శాకము=ముండ్ధముస్తెకళూరను, సండకొ౯= పచనము జేయ లగా, ఇలుకుం౦దునకున్ =తన 

యింట నారాధింప(బడు కమలనాభునకు, ఆర్బించి= సమర్పణముచేసి, వేల్మిన్ a 

శా సాసనాదిహోమములన్కు తీర్చి=ఒనర్సి, మున్ను = పూర్వమందు, ఇతనితాత = 

ఈ యామునాచార్యునికి బితామహుండెన (శ్రీమన్నాథముని, ఇట్లు = ఉక్త్షకమం 

బుగ్వా తనుయా తన్ =ళరీరయ్యా తను నడపున్ =కడప్రను, 

క, తొడింబడ విషయాతురు నవి 

వికువు మనుటకంకొం గలబజె + వేజే పగనే 
ర్పడరం గథాదుల నొకటం 

బడి దోంపం బలికి మెత్తి) + వాపుట యొప్పు౯, 191 

టీ, తొడియిడన్ =త్వరపడి, విషయా తురున్ =(సక్చృ౦ద నాద్రివిపయ ములయం 

చాసక్తుండైన వానిని, ఆని=ఆ విషయములను, విడువుమనుటకం మెన్ = విడిచిపెట్టు 

మనుటకం కె, వే "టపగ=అన్య మెనవిరోధము, కల దె=డాన్న దా,( లేదనుట.) నేరు= 

చతురత్వీము, అడరన్ =ఒప్పంయగా, కథామలన్ = భార తాదికథలయందు, ఒకటన్ == 

దేని చేతనైన నొక దానిచేకశ, బడిదోయపక్ = పూచయ్వల్మక మముదోచునట్లు, పలికి = 

తెలిపి మె త్రి)=-విషయములయంగున్న స్నేవాము, సౌప్రుట= వదల్సుట్క ఒప్పుక్ = 
ర ౨ 

తగును. 

క, వసుధం బు తా)దికదు 

ఊదీ ఒర అవ్వా శో A భూ ర్వ ినన సెతేమును దండ్రి + నారించుటకుకా 

వసపడ దంట మటి రాజ్య 

వ్యసనము వారింప నెంత+వాం జెవ్వాండు౯. 199 

టీ. ఐసుధకా=భూమియంన్ఫు ఫుత్తాదికజసుతులు మొదలగువారియొక, 
దుర్గ న్పీసనము సైతము ను= స్ర్రీద్యూ తా దిచింతయైనను, తండి. జనకుడు వారించు 

టకుకా=నిన ర్హింప (జేయుటకు, వసపడద 60ట=ళ క్యము గాదంట, మటీజ=ఇంకన్కు రాజ్య 
వ్యసనముక =దొరతీనపఫుచింతేను, చారింపకొ=నివ రింప జేయుటకు, ఎవ్వాండుక = 

—0 

ఎవ్య౭డును, ఎంతీవాండు=ఎంతట్వాండు , (ఎట్టివా 6డైనను మాన్స లేండనుట.) 

ఆ, నల్ల గోల నిచ్చి 4 మెల్ల'నె చివ్వంగి 

నోరి జింక దివియు + నేరు ఫొదవు 



చతుర్థాశ్వాసము. వవ్? 

వేంటటకాండువోల + విషవయాళివలనం ద 

తృృవ్టం దీర నిచ్చి + త్రిప్తూ టురువు. 198 
యం 

టీ, నల్లన్ =ర_క్తమునుు | కోలనిచ్చి= తావనిచ్చి, మెల్ల నె=తడవుగానె, చి... 

క్రొ _ చివ్యంగి=తర కువుయొ క్క) నోరి=నోటియందున్న , జంకన్ =లేడిని, తి... 

తెన్ - తివి యు=తీ యునట్టి, చేరుపొదవు= నైపుణ్యము గల్లిన ట్టి, వే(టటకాండువో తక 

=మృగయావ్రప ల, విషయా ళివల నక =శ బ్లాదివిపయనమూ హ మంచు, త తపక =ఆ 

యూము నాభార్యునియొ క్క_ యాళను, . తీరనిచ్చి=ముగియనిచ్చి, (త్రిపుట = మళ్ళిం 

చుట్క ఉరువు=మంచిది. 

వ. కావున నటుయిన నితని నింక నువేవ్మీంప రా దుపాయంబునC( 

జొచ్చి యుక్ష-రీతిం ద్రిప్ప వలయు నుర్వి నాహారదోవంబు విజ్ఞాన 

నాళంబునకు మూలం బని వితేర్కించి. 194 

టీ. కావునకా, అట్లయినకా=ఆలాైనచో ఇతనిక = ఈయాము నాచార్యుని, 

ఇంక కొ=ఇకమో(దన్కు ఊపేశీ ౦ప రాదు, (ఆలక్ష్యుము సేయ రాదు) ఉపాోయంబున.€ 

జొచ్చి= నేర్పుతో ంబవేశించి, ఒక్క_రీతిం| దిప్పవలయుకొ=ఒకౌనొక| పకౌరము చేత 

నమళ్గింపవలయును, ఉర్వికా=భూమియందు, అహార దోవంబు=భో జనమువలనిదోపం౦ 

బు (అనయా చాపమనుట. ఈ్రోయనిమి త్రజాకేస్యరూప చుహాహారవరనంబువలన 6 
నా యు జ 

గాయశుద్ధియనియున్నది గావున), విజ్ఞాన నాళ ౦బునకుక=మతి చెడుటకు, మూాలంబని= 

శారణంబని, నితర్మి_౦చి=ఊహిం౦చి, 

క, ముల్లుదలకొననినవకపు, పల్ల వములతోడ ము కి భామచెవులకుం 

బ ల్రేరుపువ్వులగుపువు, లుల్ల సిలునలర్క ఛాఈ మొదుగుగ ౧గొనుచుక్. 

టీ. ముల్గుదలకొనని=క ౦టక ముపుట్టని) నవకఫు = లే(తలెన్క సల్గవములతో 

డళా=చిగుళ్లతో, ము...కుక _ ముక్షిభామఎమోయెంగన యొక్క) ెవులకుక్ = 

కర్లములకు, పలళ్తేరుపువ్వులగు (అనగా. బల్రేరు పువ్వుల నెడు భూషణము లవ లెనున్నవి 

యనుట.) పువులు=ప్రుప్పములు, ఊ...ము_హల్లనీ లు=ఒప్పుచున్న , అలర్మ_ కాక ము= 

ముండము సెకూరు ఒదుగుగకొ=విస్తారముశా, కొనుచుక్ జ సంగహీించికొనుచు, 
య టె 

ఫో. “ఆయత్నతో యామున మాత్మదాస మలర్మ_ పత్తా ర్బ్పగణ నిస్మ_ యణ, యన 
లం 

క్రీతవా నాస్టితయావ రాజ్యం నమామి తేం రామ మమేయస త్వమ్ అని (సిద్ధము. 

రా 

తే. తెచ్చి యొక వైష్టవుండు గానుశిచ్చ ననుచు 

చానసపుబాడబులచెతం + బంపుటయును 

43 
/ 



958 ఆము క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

నతండు ్రియపడి వండించి + యారగింపం 

'దెచ్చు నిచ్చ. గొన్నా ల్ళిట్లు థీ లెచ్చుచుండ, 196 

టీ. ఒకవై ప్లవు(డు=ఒక విస్ణుభక్తుండం, తెచ్చి=తీసికొనివచ్చి, కానుకి చ్చెనను 

చుకా=ఊపవారమొసంగనని చానసప్రుబాడబుల చెతక =నంట బా వ్య్మాణుల చేతను, 

పంప్రుటయును=ఆంపయగా, *అధద్వె జాత్య గ జన్మభూ దేవ బాడబాఃి అని యమరము, 
అతండు=అ య్యామునావార్యుండు, (పియపడి=ఇప్పప డి, వండించి=పచనము చేయిం 

చ్చి అరగింపకా= భోజనము చేయ 6 గా, ఇచ్చక=(పియముతో, తెచ్చుకా=మరల (దెచ్చి 

యిచ్చును. కొన్నా ళు=కిొన్ని దినములు, ఇట్లు=ఈ|పకారము గా తెచ్చుచుండకా= 
ul 

'తెచ్చియిచ్చుచుండం గా. 

వ ఒక్కొనాం డతండు భోజనసమయంబున సకలశాకాస్యాద నంబు సే 

యుచు వచ్చి తచ్చాకంబు నంజుచుం దలంచుకొని యుతచానీత 

యగుభాగవతు భోజనానంతీరంబ మమ్ముం గాన్పింపుం డనిపలికి 

పాణి ప్రతాశళనాచమనానంతరంబ యతీనిం గాన్బించుకొని నమ 

స్కరించి వచ్చిన ప్రయోజనం బడుగుటయు నతం డిట్లనియె. 197 

టీ. ఒక్క_నాండు=జఒక్కా_ దినమునందు, భో జన సమ యం౦బునక్ ఎఆరగింపుత జి, 

స...బు - సకల=సమస్తమైను శాకజవ్యంజనములయొక్క_, ఆస్వాదనంబు=రుచిచూ 
అటి మా. 

చుటను చేయుచుువచ్చి=|క మముగావచ్చి, తచ్భాకం బుక =అఆఅముండ ముసెళూరను, నంజు 
౧౧ — 0 

చుకా=ఆస్వాదించుచున్సు తలంచుకొని=జ్ఞ ప్పి తెచ్చుకొని, ఏతదా నీత యగు =-ఈకా 

ర 'చెచ్చినట్టి, భాగవతుక్ =భగవద్భ కుని, భోజనానంతరంబ= ఆరగించినవెనుక నే మ 

మ్ముంగాన్చింపుండని=మమ్ము. గను (గొన 6జేయుండన్సి పలికి=నుడివి, పాణి పము ళ 

నా చమ నానంతేరంబ= చెయి నడిగి యుపస్పర్శము చేసినపిమ్మటను , అతేనింగాన్సించు కొ 

ని=ఆమహా భాగవతునిం గానిపింప(జేసి కొని, నమస్మ_రించి=సేవించి, వచ్చిన పయోజ 

నంబడుగుట యు=ఆగ మనకౌర్యమును బ్బ దృ సెయంగా, అత౦డు==ఆ (శీరామమిశు6 

డు ఇట్ల్టనియెకా=వక్ష్యుమాణ్మ క్రమంబునం బలి కెను, 

క. మోపెద్దలు గూర్చినని, వెప మొకటి సహ్యజనితః సింధుజలాంత 
ర్ట ప్రపమున నుండ నీకుం, జూపంగా వచ్చితిని వాసుమతీనా థా. 198 

టీ. వనుమతినాథా=ఓయిరాజూ ! మో పెద్దలు =వృ ద్ధులయిన మాపితృే పితామ 

వోదులం కూర్చి న=కూడ బెట్టినట్లి, భ క్లిచేత సేవించినట్లియు, నిక్నేపముకటి= సాతి 
రుం య జాల (se) 

సెట్టినయొక నిధి, స...నక. _ సహ్యు=సవ్యాపర్వతీమునందు, జనితీ= పుట్టినటువంటి, 

సింధు ఇకా వేరియొక్క_) జలాంతః=పవాహ ద్వ్యయమధ్యముననున్న , ద్వీపమునక్ = 
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దీవిగడ్డయందు, ఉండ౯ =జండంా, 

కొజకుు వచ్చితిని=ఏ తెంచితిని, 

నీకుకా=నీకు, చూసపంగాకొ౭కనుపజచుట 

క, నా శేటికి నిశేప మ్కనాకు నిధియు నాకరంబు + నరనాథులసా 

'మ్మేకాన విన్నవించెద, నాకర్షింపుము తీదీయ+మగువిధ మెల్లక౯.199 
టీ. నిత్నేపము=ధననిధి, నాశేటికి == నాకెందులకు ఆనాకు=అనిపలుకకుము, 

నిధియుకొ=నిశ్నేపమును, అకరంబుకొ=గ నియును,నరనాభుల సా మ్మెకానక= రాజుల 

_దవ్యమేగనుక్క విన్నవించెదక = తెలిపెదను, దదీయమగు=లఅని క్నేపసంబంధియైన్క 
విధ మెల్లక "= స్వ రూపమం౦త యును, ఆకర్టింపుము =వినుము. 

నీ, స్ఫృటల మణు లీజు 0 కాంత మె శ్వేతము, 

నట ట్రం చోక్కటి + + చుట్టియుండు 

రథేగృహీత మ+న్చిథ తొల్లి గల దది, 
పాలయ దం -చీటాజు+నెలలు గాని 

యెపాటిబలి యెనం + వేపడుం ట్రాణిహాం, 

సాదిపూజనముల + కాసపడదు 

త్రనవెలుం గొగి నిరం+జనదృష్టికినె లవ్యు; 

మై యుండు నయ్యు నిం+తంత గాదు 

తే, రత్న ముక్కటి వై నపూ+ర్వంబు మెజియుం 

గలదు పద్మంబు శంఖంబు + పలుకు లెటి 

కతయ మనంత మాద్య మే+ కాంతవుందు 

భూప నీ కొక్కనిశ కాక + చూపరాదు. 200 

టీ. సృటలళా=పడేగలయం౦దుు మణులు=రత్నములు మిటికొ=ఆతిశయిం 

పంగా, “స్నటాయాంతు సఫణాదయోఃి అని యమరము. శాంత మె=ఓర్పుగల్లిన దై) 

శ్వేత మైనట్టి= తెల్ల నెనటువంట్సి తా ౧వొక్క_టి= ఒక కృష్ణ సర్పము, చుట్టియుండుకా 

=పరి వేష్టించియుండు ను (ధనని వేపమును సర్పము చుట్టికొనియుంట ప్రసిద్ధము గానం 

(బకృతమందు రంగనాయకుని యామునాచార్యునియొక్క_ ఫూర్వులుంచిన "నికే పము 

గా రూపించి చెప్పినందున ద్వ గ్టర్ణిగా (శీరంగేశ్వురునియంద లి ధర్మములను నిధి ధర్మ 

ములుగాను నాయన కేసళాయియగుటవల్ల నర్చాపతారములకు నిధులని వ్యవహార ము 

గలదు గనుళ నట్టి నిశ్నేపమునకు సర్పము చుట్లికొనియున్నట్లును జెప్పుట యుక్తము). 

ర, రక్ష రక్క్మ_నునిచేత, గృ హీతముజ న్వీకరింప బడ్డది, అక్ = అనెడు, 

aa ద్ధి; తో ల్లి=వూూర్యమునందుు, కలదు=కి ద్దు అది=ఆ(పసీద్గి ద్ద, అందుక =ఆి 
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నిధియ౦దు, ఏడు=నంవత్సేరమునశై నను, ఆటు నెలలుగాని = పణాాిసములకుం గాని, 

ఫొలయదు=పొందదు (ని క్నేపమునకో రాత సగ్భహీ తత ముండునుగ నుక నట్టిక,_డ 

(శీరంగనాయకుండు పూర్వము విఖిషణునిచేత న్వీకరింపండినను విఫఖీపణు6 "డాబు 

మాసములకు నొకపర్యాయముగాని సంవత్సరమునకు నొక పర్యాయము గాని పూజు 

మయొనర్నుచుండుట (పసిద్ధముణాన నిప్పు ణా నిశేపమునకు రాక్ష నగ్న  హీతేత్యము నిరం 

తరములేదు సుల భముగా “ ౫హీంపవచ్చుననుట). ఏపొటిబలియెనకా=నిళ్చలచిత్తు (డై 

యొంతమా(త్రముప్రూజచేనినన్ఫు చేపడుకా =అనుగహీం౦చును, “బలిఃప్రూజో పహారయో శి 

అని యనురము, | పొణి=జంతువులయొక్క_) హీంసాది=కౌయే శాదులపలన, ' పూజ 

నములకు క =అఆర్చనలను (ద్వితీయార్గమంనుపస్ట్ఫ, ఆసపడదు== అ పేవ్షీంపపు (లోకము 

నందు నిక్నేపమును బొందువారలు (పాణీహింసౌది బలులాసంగి డానింగొనుట (పసి 

ద్ధముగాన నట్లు గాక సూక్ష్మబలి చెత నబ్బు ననిచెప్పుటవలన సులభో పాయముచేత నే 

(కీరం౫శుండు (పనసన్ను (డౌననుట ),తేన=ఆని వేప ముయొక్క_) 'వెలుంగు=జ్వలించుట 

(అనంగాంగనుపించుటయనుట), ఒగిక =(పయత్న ము చేత, నిరంజనద్భ ప్రేకిసె=ాశౌటు 

క ౬ బెట్టనికన్నులుగలవాని కె, అత్య మెయుండు కా=చూడ (ద గిన బై యుండును (ధన 

నిశేసౌదుల౦జూచువారు గంట గాటుక (బెట్టి చూచుట (సిద్ధ మైన నీ నిక్నేపమును 

జూచుటకు నది యక్క_ర లేదనుట), కన వెలుంగు =స్వ(ప్రకొళము, ఒగికఆయత్నము 

చేత్కనిరంజన=బంధరహిత మైన, దృ ప్టీ కి నె=జ్ఞానముగలవాని కె, లక్ష్య మైయుండుక = 

చూడంద గిన దై యుండును( కేవల చర చము స్ఫులకు గోచరము గాదనుట),అయ్యుక = 

కనుపించునదయ్యును, ఇంతంత గాదు=ఇంతేమా| తేమని లెక్కి_ ౦పరాదు, (ఆనిధి యింతే 

యనియు | శ్రీరంగ నాయకులముహిమం బింతేయనియుం జెప్ప శక్యంబుగాదనుట), పెన్ 

= నిజ్నేపముమోందను,రత్న మొకటే=ఒక మణి .మెబయుక-ఎవేలునొందును) శ ంఖుంబు 

పద్భంబు=క ంఖపద్దాది సంఖ్యగల[దవ్యము, కల దుజకద్ధు ( (శీరంగనాధునియందచు ళం 

ఖము నాభియందు పద్దముండుట (_పసిద్ధము). పలుకు లేటికి=మాటళెందులకో, అత్మ 

యము=నాశ రహితము, అనంత ము= అ౦తము లేనిదియు, దేళకృత కౌలకృతపరిచ్చేదము 

లేనిదియు, ఆద్యము =బహు కౌలముగనుండి యున్న దియుు సర్వభూతాదియు, ఏకాం 
తము=ర వా స్య మైనదియును, అందుక =అఆనిచెప్పెదను. భూప=ఓయివిప్మపభుండా, 

నీక్రొక్క_నికెకౌక = నీకమా[తమేకొని చూపరాదు = అన్యులకు. జూపంగూడదు. 

ఆన6గా నితరులుచూడణనాడదనుట ( అసాథారణభగవద్భ_క్టిఖని మైన నాథముని 

మనుమ6డదవు గనుక నీ కాయోగ్యత గల దని భావము, 

వ. అని విన్నవించిన సంతసించి "నే సెనాస మేతుండై యతండు మున్నుగా 

శ్రీరంగంబున కరిగి కా వేరీ చంద్ర పుమ్క రిణులం నీర్ధం బాడ రంగ 



చతుర్లా శ్వాస ము. 541 
థి 

నాథు సేవించి సాభి ప్రా యంబుగా నతనిం గటావ్నీంచిన నతం 

డిట్లనియె. 201 

టీ. అని=ఇట్లని విన్న వించినకొ=ావిజ్ఞాప నము చేయ €గా, సంతేసీంచి= సంతో 

షీంచి, సేనాసమేతుం డై = నేనతోగూడుకొనినవాండె, అతండు=ఆ (శీరామమి( శు. 

డు, మున్ను గాక =ముందుగాన్సు |శ్రీరంగంబునకి'రిగి= శ్రీరంగ మను దివ్య కే త్రీమనకు 

వెళ్ళి, కావేరీ చంద పుస్క_రిణులకా=కౌ వేరీ చం చపుష్కారిణులయం౦దచు, తీర్థమాడి 

ఎస్నా నముంేసి, రంగనాభుకొ=రం౦ంగనాయకుని, సేవించి=నమస్క_రించి, సాఖిపా 

యంబు గాన్ =ఆకాత సహీ శేమగునట్టు, అకనిన్ =ఆశీరామమి శుని, కటాతీంచినన్ = 

చూడంగా, అతండు =ల శీ రామమి[శుండు, ఇట్లనియె=వక్ష్య్యమాణ్యక మంబుగంబలికెను, 

క, మా పెద్దలు గూర్చినని 

న్నేప మిది గొమృటంచు 4 శ్రీరంగపతి 

శ్రీపదయుగము( జూవీన 

నాపృథివీపతివాశాదః పా_స్తభ్య)ముండై . 202 
టీ. మీసపెద్దలు = మివూర్వికులయిన నాథముని ప్రభృతులు, కూర్చిన=సం 

సాదించిన, ని వేపమ్థు=ధనని తెపము,కొమ్మటంచుక =దీనిం బర గహింపు మన్చి | క్రీరంగ 

పతి శ్రీరంగ నాయకు నియొ క్క, (శ్రీపదయు గ్యముక =శో భాయయు క్షమగు పదద్వంద్వ 

మును, చూపీనన్ =కనుపీంప ౧బేయ ౯గా, ఆప్పథివీపతి= ఆయాముచా చార్యుడు, వా 

డు ఐ _ వాఠాత్ =అదరుపొటున, “ పసహ్యతువాశార్థక ? యని యమరము, 

అపా_స్త=పోంగెట్టంబడీన, (భము6డై=ఫా9ంతిగలవా 6 డై, 

వ గృక్కున( దనపూర్వదళ6 దలంచి యిన్నాళ్లు దన పమాదంబున 

కంం బరమ నిర్వదననొంది సీ వెవ్వండ వనుటయు, నే మోపితామ 

హూం డగునాథముని ప్రళిష్యుండ; నయ్యూగవరుండు భావిభవజ్ఞ 

న్యం బెజీంగి భాగవతవతంసంబ వగుసిచేత్ర నివ్విళిష్టాదై (తంబు సకల 

భూతహితంబుగా వెలయం గల యది యని నిశ్చయించి నీకు ద్వ 

యం బుపచేశింపు మని తన శిష్యు( డగు పుండరీ కాత్షున కుపచేశిం 

చిన నతేండు భోగాసక్తుండ వె న నిన్నుపాయంబున. బెలిపి నీ కుప 

దేశింపు మనుటయు! బనివింటి ననిన సాష్ట్రాంగంబుగా. బ్రణమిల్లి 

యతనిచేతం బంచసంస్కారసంస్కృతుం డై 'యంతనిలువక తురీయా 

శ్రమంబునకు రాగలవాండై స్కంధావారంబునకు మెగుడి వచ్చి 

కుమారునందు 'రాజ్యభారంబు. బెట్టి బంధుమి త్రామాత్య సమేతం 
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బగు బలచతుష్టయంబును బ్రకృత వర్గ్లంబును నతని కొప్పగించి 

యిట్లనియె, 2083 

టీ. (గక్కు_నక్ = శీఘ్రముగా, తేన...శకా _ తన=తనయొక్క_, పూర్వ 
ద ఆ 

దళక =బూర్వ మెనస్థితిని తలంచి=స్మరించుకొని, ఇన్నాళ్లు= ఇన్నిదినములు, తవ 

తనయొక్క, (ప్రమాద ం౦బునకుక = మణఅఫునకు, పరమని ర్యదనక = అధిక మెన 

విపాదమున్కు ఒంది=చెంది, నీవెవ్యండవనుట యున్ = నీవెనండవనంగా, నేక 

చేను,మోపీతా మహు౦డగు=మోకం డితేం| డియైన, నాధముని, పశిష్యుండక =నాధ ముని 

యొక్క. యనుంగుశిస్యు (డయిన స్రండరీకౌతునకం తేవానీని, అయ్యో గివరుండు= 

(శీమన్నా థమున్ని ఫా...బు _ భావి= కాల, భవత్ = మోయొక్క_, జన్మంబు = 

అవతారమును, ఎటింగి= తెలిసీ ఫాగవతనతంనంబవగు = భగవద్భ కృ శిరోభూపణం 

బయిను నీచేతీకా = ఇవ్వి శిప్రైద్వాతంబు (న్ధూలచిదచిద్వి శి స్టపర మాత్మకు సూత్ష్మ 
ర చ లా 4 లూ ఆజా 

చిదచిద్విశిష్టపరమాత్మకు నైద మని చెప్పుటయొవిశి ప్టాదై లేళ బ్ఞార్ణము) సక... కొజ్రా_ 

సకలభూత = నిఖిల పాణులకును, షాంతంబుగాకా = మెలగునట్లు, వెలయం౦గల 

యది=శోభింపయగలది అని నిళ్చయించి= అట్లనిరూడఢింజేని నీకు ద్వ య౦ంబుపదేశిం 

ఫుమని = నీకుమం ట్ర రత్న దాానముందేయుమని, తనశిష్యుండగు ప్రుండరీకాతున కుపదే 

శించినక్ =తనయం౦ తేవా నీ యెన పండ డరీకా కనక దగయమం(తేదానము చేయగా, 

ఆతండు= అఫుండకీకాముండు, భో గాన క్టుండవయిన== అర్థ కెమాదులయం దిచ్చగల 

వా(డవయిన్క నిన్నుక =నిను, ఉపాయంబునం చెలిపి = "సు చేత నెటింగించి, నీ 

కుపదేశింపుమనుట యుక్ = నీక ద్య యమం, తే దానము జేయుమన గా, న్లో. 6 నేతృత్వం 

నిత్యయోగం సముచిత గుణజాతం తేనుఖ్యాపనంచో పాయం క ర్తన్యఫాగం త్వథమిథు 
అతి అ గ — 9 ఇ జ సగ ] జర అర నపరం (పౌప్య మేవం ప్రసిద్ధం, స్వామిత్వం (పా ర్భనాంచ (పబలతీర విరోధి పహాణంద 

"శె తా నంతారం తాయ తేచేక్వనిగత నియమం షట్సదోయం ద్విఖండి మనిద్యయమం 

తంలక్షణము. పనివింటిననినక =వచ్చితిననంగా, సాపైంగంబు గా (బణమిలి=అ షాంగ 
కి య sR) 

యు కమగునట్లు నతియొనర్సి, ఆకతేనిచేతేకా=అ| కీరామమి| శునిచేతను, పంచసంస్మా_ర 
—_ది య : 

సంస్కృ తుం దై=అయిదు నోధనల చెత శోధింపంయడినవా డె పంచసంస్కా_ రముల 

నంగ్యాళ్లో.“తాపః పుండ స్తథా నామ మం(తో యాగళ్ళ్చ పం౧చమ౭,అమి పరమసం 

స్కా_రాః పరయమెకాంతి హేతపఃి యని దానిలత్షణము, అంతీనిలువక =అంతీమా[ త్రము 

చేత విరమింపక, తురీయా|శ మం? బునక్ష్కు రాగలవా.డై = చతుర్ధ్యా? మమునకువచ్చుట 

కుద్యు కుండే (అనంగా యత్యా క మమునకనుట), స్మ_౦థావా రంబునకుక = దండు ది? 

యున్న స్థలమునకు, మగుడివచ్చి=తిరిగివచ్చి, “స్మ_౦భావారోని వేశని మ్మానినిఘంటువు. 

కువూరునందుకా రాజ్యభారంబు బెట్టి= రాజ్యంబున6 బుత్తుంనఖీషి క్షుంజేసీ, బంధుమి 



చతుర్థాశ్వాసము, 848 

త్రామాత్య సమేతం బగు= బాంధనమి తా) మా త్యులతో 6 గూడియున్న, బలచతుష్టయం 

బును=చతుర౦ంగ సెన్యము ను, (పక తివర్గ౦బును=(_పజాసమూ హమును, ఆతనికికా== 
యా a 

ఆకుమారునికి, ఒప్పగించి= అధీనము (జేసీ, ఇట్లనియెక=వక్ష్యుమాణ కోమంబున బక్కె_ 

ను. “రాజ్యూంగాని (పకృతయః పౌరాణాం (శేణయోా2౭_పీచి యని యమరము, 

క ఏపట్టున విసువక ర 

శూపరుండవు గమ్ము ప్రజల+చకి రా విపన్ను 

లూ సటిన విని తీర్పుము 
గ రు 

కాపురుషులమోంద నిడకు + కార్యభరంబుల్, 204 

టీ, ఏపట్టునకొ= ఏసమయమునందును, విసువక=చేసరక్క | ప్రజలచక్కి_కొ= 

జనులపట్లును, రకా పరుండవుగమ్లు=ర క్షణ పరతం కుడ విగుమ్యు విపన్నుల్ = ఆపద 

నొందినవారలు, కూ పెట్టినక =మొబి పెట్టగా, విని=ఆలకించి, తీర్చుము == వారియా 

పదలందొలంగ జేయుము కౌర్యభరంబుల్ =గొప్పపనులను, కౌపురుషులమి (దక్ = 

కుత్సితజనులయందు, ఇడకుము=డాం౦ చకుము, 

చే, రాష్ట్రవర్థన ముదం గోరు + రాజు మేలు 

రాష్ట్రోమును గ గోరుదాన( గర్య మొ యనంగ 

రాదు బ్రహ్మో త్తరము లైన + ప్రజలయేక 

ముఖపుంనోర్కి6 దదంత రా+త్తుం డొన. 205 

టీ, రాష్ట్ర వర్భనము=[ ప్రజా ఖివృద్ధిని, (రాష్ట్ర మనంగా చేశ మనియుం జెప్ప 

వచ్చును.) ఎదక్ =హృదయమందు, కో. , _లు-కోరు= అ పేత్సీ ంచుచున్న టువంటి, రా 

జు=ఏలికయొక్కా, వేలు=పృద్దిని, రాష్ట్ర) మును= =|(పజయున్తు కోరుకా=అ పేక్షిం 

చును. దాన కా=అట్టుకోయటనలను, "కార్య మొ=(పయోజన మేమి, అనంగ రాదు=అనC 

చదు, బహళ కరము లై న=్రాహ్మణులాలోనను, (పజల=జనముల యొక్క, ఏక 

ముఖఫు (గోర్కి.క౯= ఒకరూపమయినకోరికనుు తదంతేరాత్తుండు=వారి యంతేర్యామి 

యయిన (శీమన్నా రాయణు6డు, ఒసంగండె=ఇయ్య డా (ఇచ్చుననుట్యు. 

ఆ, ఆజ్ఞ వలయు నృపతి 4 కాభీర భిల్లాది 

కంపకోల నూల 4 నాజ్టి చెల్లు 
అచు 

నంట సార్వభొము.+ డైన భూపతియాజ్ఞ 

శిల వాళుం దల +డిల వలదే. 206 
౧౧ (nN గ 
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ట్రీ. నృ పతికిక్ష = రాజునకు, అజ్ఞ = సెలవు, వలయుక = వాలాయము కొవల 

యును ఆ...కికా - ఆభఖీర=గొల్ల లకును, ఖిల్లాదికిక= చెంచువాండుబోయవాండు 

"మొదలగువారికి “భేదాఃకిరాతళ బర ఫుళిందా మైచ్చజా తీయః గోపీగో పాలగోసంఖ్య 

గోధు గాభీరవల్ల వాజి యని శెంటికినమరము. అంపకోలక =అంపకజ్ఞ చేత, నూలక్ = 

చారపుపోగు చెత ను, ఆజ్ఞ చెల్లునంట= ఉత్తరువు చెల్లు బడియగునంట, ( అడవులయంనుం 

డెడు పశ్నుపాయులెన పాళిగాండునసహిత మెవనికైన నభయదానముచేసీన వాని 

చత నొకయంపక కై గాని నూలుపోగుగాని తమ ముదా నిచ్చినపక్షమున మలి 

యతేనిని బోరు అంట రనిపసిద్ధము. )9 సార్వభఖౌము.డైన = సకలభూమండలము నేలు 

చున్న, భూ...కుకా - భూపతి = రాజుయొక్క, రజ్ఞకుక = ఊ త్తరువునక్కు ఎల్ల 

వారుకొ=సకల జనులు, తేల్లడిల్ల వల చె= వెజవవల దా, భూ మండలమునకంతయు (బభు 

త్వముచేయు చుండు రాజున కెల్లవారును భయముతో లనాడి పళ౦వమ లై యుండవల 

యుననుట, 

క, దుర్గము లా_ప్తద్విజవర, వర్ల్షమునకె యిమ్ము దుర్గ+వత్తీల్తేతి క 
త్యర్షళ ధ రాధి రాజ్యవి, నిర్ణతసాధ్వసత ఫొడమానిలుపకు కొలంది౯. 

టీ, దుర్గయులు=స్థలజలగిరివనముర్గయలను ఆ... - ఆప్త = (పియులయిన, 

ద్విజవరవనర్గమున కె బొవాణో త్రమ సవమూహామున క, ఇము్మ=ఇ య్య గావలయు ను 

(దుర్గ్దాధిపత్యంబులనుట దుర్గవత్ =స్థలదున్తాదులుగ ల, త త్తతికిక౯=ఆద్వి జబ్బందము 

నకు, అత్యర్ల ₹= నివారింపళ క్యము గాని, ధ...తకొ్ - ధరాధిరాజ్య = భూమండలాధి 

పత్యము చేత, వినిర్గత =పోయినటువంటి, సాధ్య సతీ=ఛభయముగలుగుట్క పొడమక = 

జనించునట్టు, కొల 6దిక =కొద్దిని, నిలుపకు=-ఊ౦చకుము. “ఫీతిర్భీ స్పాధ్వ సంభయం” 

అని యమరము. 

తౌ. దుర్జాధిపళ్య మును బొందినవా 6 "డేపాటిశతువువచ్చినను వెజవక ్యది 

రించుటకు యు క్షమెన బలసోమములం గూర్చి వానిం భరియింప్రు మనుట. 

ఆ, మొదల. బెనిచి పిదప + గుదియింప నెవ్వాండు? 

దనదు తొంటిహీనీదశ6౬ దలంప( 

డలుగు( గాన శీల + మరయుచు. గ్ర మువృద్ధిం 

జనిచి వేళ వేళ బనులు గొనుము. 208 

టీ. మొదలకొ=[ పథమమంకు, సెనిచి=వృద్ధి చేసి, పిదపన్ = వెనుక కుది 

యింపక్ జలీగ్గింప (గా, ఎవ్యా ండుక్=ఎటునంటివాండయినను, తే, శక్ . తనదు 

=తనయొక్క_, తొంటిహీనదళక =ముందటితక్కు_ పస్టితిని తలంపండు= స్మరింపండు, 

అలుగు (గానక =కోపించునుగను క (అన౮గా దొర తన్ను 6 దగ్గించినాండని కోపగించు 



చతు ధా శాస ము, 945 
థి 

నుగాని తానున్న తక్కు_ వసి తిని దలంప(డనుట), శీలమరయుచుకా= వానివానినడనడి 

చ, శ a క శప జడా లా జొ వ! చనెలీంగికొనుచును (న్వభావము ననియైనం జెప్పవచ్చును.) “కిలన్వభావే సద్వృృత్తె 

యని యమరము. (కమబుద్దిం 'బెనిచి= పర్యాయము గా వృద్ధినొందించి, వేళ వేళకాణ 

ఎల్లసమయములయ దును పనులుగొనుము=శకౌర్య ములు పీసీ కొనుము, 

అ. అనభిజాతుం గీకళటాలయు నమ్ర్రతు 

నలుకువాని బాంకు + పలుకువాని 

నాతతాయి గడుసు + నన్య దేళ్యు న ధర్ము 

విడుము విపు)నేల + వేండిలేని. 203 

టీ. అనభిజాతున్ =హీనకులముగలనానిని, కీకటాలయున్ _ కీకటె=ాశో బరపల్లి 

యందు, ఆలయున్ =గ్భహముగలవానిని, ఆ శుతున్ = పాండిత్వేము లేనిచానిని, 

ఆలుకువానిన్ =పీరికిని బొంకుపలుకువానిన్ = దబ్బరలాడువానిని, ఆకతాయిన్. = 

(దోవాచింతకున్సి శ్లో. “అగ్నిదోగరద శైవ శన్ర్రపాణి ర్థనాపహః, వేతదారా 

పహారాచన వజేలే ఆతతాయినఃకి యని యాతతాయిలమీణము. గడుసున్ =ఆపవాద 

భయములేనివానిని, అన్య దేశ్యున్ =డే శాంతరస్థుని, అధర్మున్ =ధర్మళూ న్యున్వి విప్రున్ 

=ఇట్లి బాహణుని, ఏల వేడి కేని=ఊద్యోగమిచ్చి పోషింపదలంచితివేన్సి విడుము= 

వదలుము. ఇట్టివారలు (_్రావాణులైనను బరివారింప్రుమనుటు. 

క, తక్కుము మిగుల బధిచ్యుతే 
Sd అగ జస 

పక్క-ణవర్ధి తులం దొల్లి + భష్షగువిప్ఫుం 

చిన డొక్కం డలుగంటడె ప్రొ si 910 

ec ప గెంగక్ క క్కెరపై నొక్క_పూట + కూటికిం 

టీ. మిగులన్ =మిక్కి_లి, పథిచ్యుక'= స్వవృ త్తిభంిస్టులె దుష్ట నంసర్గముగల, 

పక్క_ణవర్ధి తులన్ =క బరవాటికలయ౦దు6 బెరిగినటువంటి (బాహ్మణులన్వు తేక్కు_ము 

=విడువుము. తొల్గిజపూర్య్థమునంచు, భ్ర ప్ప గు= చెడిపో యినటి, విప్రుండొెక్మ౦దు 

= (బాహణు6డో"క్క_రుండు, (పోచిన=తన్ను గా సొడినట్టి, కొక్కె_రపయిన్ = 
దారీ 

కొంగమోంద, ఒక్క వ్రూటకూటికి (గా (గన్ =ఏకకౌలాహారము నకుంగా (మాంసార్థియై 

వేలుమజచి యనుట. )) అలుగంజె=కోపింపండా. ఈకథ మహాభారతమందలి కాంతి 

పర్వ౦బున రాజధర్మ్మమందు. జెప్పంబడియున్నయది. 

| తౌ, _చావ్మాణు(డే జని్మించినను మద్యమా ౦'సముల మథిగి భష డైనవా(డు 

నిరంతరము దానిక కోలా చార ములు మొ వలగువానియంచు లత్న్యు ముంచక స్వేచ్చాను 

సారముగ వర్ఫెల్జుదుండుశు గనుక నట్టి వాని కథధికార మియ్య యనా డదనుట. 

44 
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చం చదివి యధర్మభీరు నృప+శా(స్త్రవిధిజ్ఞ తల న్యయన్సు డె 

బ్బదిటికి లోను నేంబదికి + 'బాహ్యమునై యరుజన్న్వపూర్వులై 

మద మజీ రాజుస్రార్థన నోమాత్యతం గై 7 కొని తీర్చుపాజువా 

రొదవీన నంగము ఏ ల్రేగుల 4 నూర్చితీమా టకు బూటసాల బే. 211 

ట్. చదివి=శా స్వా) దులం బఠించి, ఆధర్మభీక నృ ప కా(శ్ర్రవిధిజ్ఞ తలక =అ న్యా 

యభీతితోను రాజనీతి పరిజానముతోనుగూడి, వయస్సు =(పాయము, “ఖగబాల్యాది 

నోర్థూయో యని యమరము. డెబ్బడిటికిక=స ప్పతి సంనత్సృరములకు లోనున్ =లో ఫు 

గాను ఏయబదికికొ=-పంబాళ ద్యర్ష యులకు, బావ్యామును=వెలపటిదిగాను, ఐ = క్ల 

వాడై అరుజకా=రో గములేనివాయడె, స్వపూర్వులై=తేమ సెద్దలగాటనుండి కని 

సెట్టియున్న వారై, మదమటే=మాళ్స ర్యాదులు లేక్కరాజు=న్ఫ ఫునియొక్క_, పార్థ 

నక్ = వేండు కొనుట చేళ, అమాక్యతక = పధానత్వమును, క కొని=అంగీకరించి, తీర్చు 

= కొర్యని ర్వా వాము చెయునట్టి, పాజువారు=[ బాహ్మణులు ఒదవినకొ=ల భించి లేని, 

ఆంగముల్ = రాజ్యాంగ ములు, “స్వామ్యమాత్య సుహృతో్మ_ళ రాష్ట్ర దుర్గబలానిచ, 

రాజ్యాం గానిియని యమర ము, మిగుల కొ మిక్కి... లియు, ఊర్జితమా టకుక౯=వృ ద్ధిబాం 

దుటకు, వూటచాలదె=అజదినముచాలద్యా నీతిళాశ్త్ర మందు6 జెప్పంబడియున్న లక్ష 

ణములుగల మంతి దొరకినట్లాయె నేని కీ పమున రాజ్యమభివృ ది నొంచుననుటు, 
య య 

వ, అట్టమం(త్రివర్షంబు దొరక చేని, 212 

శా. వీతిం దాన తలంచి చేయం బని గా+నీ కాకపోనీ బల 

వ్రా తౌన్టాథ్యత నెమ్మి నెమి నుండ కొరు( బ్రో +వ న్మం త్రి యంచుం గుణా 

తీతుం నేమడ్కాయ ఏ యంత యగుముగ లెంబె మనం బేర్చన 

స్తే తా నాతని చేతిలో బ్రదుకువాణ డే యాం జమిీా మోందటకా. 

క. కితికా=రాజన్యాయముచేకను, తానతలంచి= తా నేయోజించి, చేయకొ= 

రాజ్య పాలన మొనరింప (గా, పని గానీ=కార్యముతీరనీ, కాకపో నీ=కౌర్యముతీరక 

పోన్సీ బ. ..తకాొ-బలవాత=సేనాసమూహముచేతను, అర్థ= ధనము చేతను, ఆఢ్యతకొ= 

ఒప్పిీయుండుట చేతను, “ఇభ్యఆఢో్యోధనీ స్వామి” యని యుమరము. (ధనబలములుగల్లె 

స్వతంతుండై యుంటచేకేననుట.) సెమి నుండక=నెమదినుండక,' గుణాతీతుక సద్దు 
ర ఆస్ట దీ ౧ 

ణముల నత్మికమించినట్టి (అనం గాగుణళూన్యు (శనుట), ఒరుకొ=మ అటియొకపురుషుని, 

మం తియంచుక=అమాత్యు డని, (పోవకా=రక్నీ ంపణా గుమడి కాయయంతయగు 

ము త్తెంబై =కూశాండ్య పమాణమైన వూ క్తికమె (గుమడికౌయయంతేము తెమన6ంగా శరీ లీ శం జీ ద చి య ఆలీ = 

రమంకు ధరింపగనాడద నుట), మనం బేక్సన్ =మనోవ్యధ సేయ 6 గా ( స్వాధీకుండుణాక 
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యనుట.) అశ్షేజ ఆలాగుననే తాకొ=పరాధీనుండయినతాను, ఆతని చేతిలోక౯ా=అస్వ 
వశుండు గానిమం(తిహా స్తములో, మిందటక్ళా= వెనుకను, బదుకువాం జేయాంజుమా= 
ఆతడు చెపి నట్టు వినుకొని జీవింపవలయు (జుమా. (అనలా6 దగినమం(తి దొరక 

నపుడు నీతిశా(స్త్రపరు.డె తానే యేల్లపనులు జూచికొనుచు స్వతేం్యతు(డైయున్న 

రాజు సుఖపడును, 

క, ఒక్క నివిరివికిని దొర 

ల్పెక్కండ్ర, నొక్క-నొకని + వెంబడి ననుయు 

'ల్వక్కండ్రు నిలువ6 బనులగు 

గక్కు_సము గుదింపం బెంపణశగాం గాకుండుకొ, 214 

ట్రీ. ఒక్కనివిరివికిని=ఒక నికివి స్పరించియిచ్చు దానికి, దొరల=ఉద్యోోగస్థులు, 

"పెక్క_౦( డేని=అ నేకులయి శేని (అనలగా నొకయధికెరమ నేకుల కిచ్చినప్పుడనుట), 

ఒక్క_నొక ని వెంబడిక వారిలో నొకనొకనివెంట్క అనుగుల్ = వారివారి న్నేహి 

తులం, “పెళ్క_౦[డు=అఆ నేకులు, నిలువక =నిలిచియుండలగా పనులు = రాజకార్య 

ములు, అగుక =అనుకూలములగును, కుదింపక =తగ్గింప (గా, కక్క. సముజక ఠినము, 

“పెంపంగాక =న్ఫద్ధిసెయం గాను, కక్క__.సముగాకుండుకొ=కకినముగాకుండును., 

+. క ధనముఖ్యము కేవల మే 

పనికి౯ రాదాసగలిగి + పలు ప న్ పని రా స్ట్ లగి + పలువ్సరు ప్రభువుల 

పని సేయక తద్వళ్యం 

బునకు నలో భానృశంస్య+ముల్ బుతముః: జెలుల్, * 215 

టీ, పలువురు= పెళ్ళ_౦డ్రొన, _పభువులు=గొప్పయుద్యోగనస్థులు, పని సేయక= 

ముందునిలునంబడీ శ్రద్ధతో గార్య మొనర్చక, ధనముఖ్య ము=ధన్యపా ధాన్యము, కేన 

లము=ముఖ్యముగా, ఏపనికికా రాదు=ఏ(ప్రయోజనమునకునురాదు, తద్వశ్యంబునకుక = 

వారు స్వ్యాధినులౌటక్కు అ...లొ_అలోభ=లో భరాహీక్యమును, అన్నళంస్యముల్ = 

(కౌర్య రాహీత్యమును, బుకేముకొ =సత్యమును, చెలుల్ = స్నేహితులును, (ఉండ 

వలయునని యధ్యాహార ము.) 

తా. అనలా రాజునకు ధనముమాతముండి యుపయోగింపద్రు గొప్పవారి 

సాహాయ్యమును ముఖ్యముగ నుండవలయును గాన, వారు స్వాధీను అగుటకై యాదా 

ర్యమును, _కౌర్యము 'లేశయు, సత్య పవ ర్హనమును గల్లి మిత్తుులతోలనాడి యుండ 

వలయు ననుట. 

ర భాంజాగార హయాద్యము 

లుండియు ననువగుమనుష్యు + లొదవమి సవియు౯్ 

టో 



846 ఆము క్ష మాల్యద ) సవ్యాఖ్యానము 

మండలము నవయ నరికొది 

గుండిన సింహోాసనంబు + ల్తుర్వి న్విన మే. 216 

టీ. భాం...లు-భొండ=మూలధనముయొక్క_, ఆగార = గృహమును (బొ 

కస మనుట.) “స్యా ద్భాండమళ్య్వా భర ణే మం _లేమాల వణిగ్ధ చేయని యమరము.) 

(ఇచట వణిగ్ధనము గాకుండినను మూలధనమా[ తమం బే (పయోగముఎహ యాద్య ములు 

జగు జ్ఞములు వొంచలగునవి, ఉం౦ండియుక =ఉండీనను , అనువగుమనుష్య్యూలు == తగినమ 

నుజులు జద వమిజా=లేనందువలనను, అవియుక =ఆయర్థ బలములు రెండు ను మండల 

ముక =రాష్ట్రమును, నవయక్ జనశించిపో (గా అరికికా=ళ్యతునకు, ఒదిగుండిన=మూ 

లవీగుచున్న , నీంహాననంబులు= వానినధిష్ట౦చు రాజులను (అన౬గా సంస్థా ము ల నను 

ట),ఉార్వి క =భూమియందు, వినమే=వినకున్నామా (అనంగా నెవ్విధంబున నయి 

నను మంచి మనుష్యులం గూూర్చిక్ నియు౦ట యు క్షమనుట). 

చే, బాహుజాంఘ్రీిజముఖవిడం+ బనకు నయిన 

గొలిచి మనువిప్రధర్మంబు + 'దెలిసియైన 

బూని సంక టముల నిల్ఫు+గాన6 దణిచు 

బ్రాహ్మణుని ( బ్రభుం జేయుట + పతికి హీతము 217 

టీ, చా...కుక_అయినకా-బాహుజ= క్ష త్తింయులు ను “మూరా భిషి కో రాసి 
వానే క ఖాలీ 

నో చాహుజ; శ త్త్రియోవిఠరాట్టని యమరము, ఆంఘ్బీజ=శూ[దులును, ముఖజ మొ 

దలగువారిని విడంబనకుక- అయినక్ = అనుకరింపవలయుననియైనను, కొలిచి=పూర్వ 

మందు రాజసేవయొనర్చి,మ, * , బుక -మను= కెలమునుగడపి బదుకుచున్న ,వి ప=( బా 

అత (డు=ఆవిప్ర డు, సంకొటములక్ =ఇక్క_ట్రువేళలయందు, ప్రూూని=వహించుకొోెని, 

నిల్చు గానక =నిలువంబడుచున్నా 6డుగనుక, పతికికా =రాజానకు తేజచు=వి సార ము 
దీ 

గా (ాహ్మణునికొ =విపు)ని, (పభుంజేయుట=అధికౌరిగా నియమించుట, హీ తము 

=అనుకూలము, 

ఊఉ. ఆయతిశకాని క5కు వ మమ రాలయముఖ్యము లాత్ర( డర్థత | 

స్రాయుతుం.డై నిజోర్వి నగు న్టికి య దద్ద నముం వొరల్నీ రొ 

జాయతనంబు(జేర్చు మజి+యట్టై పథము దాన నొంటిం గా. 

జడే యధికారి గావలయు + నించుక తిన్నను వాడె భాపటు౯.21ర 

టీ, అయతికానికిక =ధనమురా (బట్రువానికి, అమరాలయముఖ్యములు= దేవా 
లు) 

లయము మొవ అగువానిన్సి (ఆన (గా దేస్ట్రాహ్మణ జీవనాధికౌరముల సనుట,ఎ ఈక 



చతుర్థా శ్వాస ము, క్ర49 

ముడాఇయ్యకుము, ఆతండు= “అంయయుద్యాగన్థు డు, ) అర్థర్భ పైాయుతు 6 డె=ద వ్యాళతోంం 
గూడినవా (డై, నిజోర్వినగునప్టి కిక తానుద్యోనమ య జేయునట్టి దేశమునం బైన నష్టీకి, 
తద్ధనముక =ఆగేనబాహ్మణులయొ క్క (ద్రవ్యమును, దొర ల్సి=. హరించి, రాజాయ 
తనంబుక్ =నృపునియింటిని, చేర్చుకా=చెందించును, మజీ=ఆనంతరమందు, అట్టిదిజ 
ఆదేవ్య బావా గ్తణ్యదవ్య పాపి ప్ అపధథ్యము గానక =రాజునకు (గీడు గావున, ఒంటి గా 
జక్క డె అధికారిగావలయుక ఈ దోోగస్థు డుగా నుండవలయును (చేవ చా 

హణ (ద్రవ్య లేశ ముగలనీనను రాజునకు( చాతకమిగాన నది కలియకుండున ట్లధికారిని 
వేలుగా నేర్ప అచుటయు రక్తం బనుటు). ఇంచుకోతిన్న ను= అట్లు నియమింప బడినవా( 
డు కొంచెము భక్నీంచినను, వా6డె== =ల దేవన ాహ్మణ వ ్ ప కృధికాంయే, రూపబణున్ 
=నశించిపోన్రును. 

చ, మును దనసీమ చేసికొని 4 ముల్పీడి గ్రుద్దట వెండి చేనిమి 
త్రనకయి వేరు వెల్ల (కియు( + ద్ర న్వరుకర్ణ కునట్టు కొత్రుతో 
నెనసియయెన దుర్గబల + మేకొనియిన నిజాత్మ "చెంతకే 
నే నెగడం జేసి లోన మజీ 4 + కంటకతోధనం జేయు టొప్ప "+౯, 219 

టీ. (రాజైనవాండు) మును=ప్రథమమందు తననీమశచేనికిని = తనయావరణ 
ముకొవించిక్రొని, ము ల్లీడి= చుట్టును గంచెచవేసీ వెంబడి=మటియును, (గుద్దటకా=(గు 
ద్దలి చేత, వెనిమె త్తనకయి=వరి మొ దలగునవి ఫలించునట్టి (ప దేళముననున్న మన్ను 

మృమవగుటకై , వేరు=నృమోదులమా లమును, చెల్ల కీయుకొ=మోట్లును (జా త్యేక 
నచనము.), (తే.. ట్లు తే వ్వెడు=ఖననము చేయుచున్న, కర ర్భ కనట్లు=కారపువానివ లె లె, 

శ తుతోక =పగలతునితోడ, ఎననసీయరైన=కపట సే న్నీ హాము చేసీయెనన్సు దుర్గబలమే 
కొనియైనకొ =స్థలజలాది దుర్గములం -గైకొనియెనను, తననీమ చేసికొని = శాష్ట్రాము తన 
యధీనముచేనీ కొన్, నిజాత్మ= =లేనహృదయమును, చింతలేక=పరునిచేత నుపష్మ్యదవము 
కలుగంనను విచారములేక్క నెగడంజేని=ఒప్పంేసీ, లోనక్ =ఆరాజ్యమ౦ద్కు మజబీ= 
పిమ్మట, కంటక ఫోగనకా = వమ దళ తునిర సనమును, 'సూచ్య గే మ్య దళతెచ 

రోమహా హ నైచకంటకః? యని యమరము. చేయుటొప్పగుకా= చేయుట యు క్రము. 

తా. రాజ్యమును స్వాధీనము చేసికొనకయే తుదళ[తు నిరసనము చేయం 

నాడో దనుట, 

క, మొదలనె యురుదలశకానిం 

జెదరంగా నాడ కాత్మం4 జింతింపు పదిం 

బదిగ మృవ యీని మటి విడు 
ముదస్తుంగా. గాక యుండ + నొక్కమతమునకా, 220) 



త్ర్ద్0 తము_కృమాల్యద, సవాఖ్యానము 

టీ. ఒరుదలకొనిజొ=పిశునుని(కొండెగానిననుట), మొదల నే=[ పథమమంచె, 
చెదరం గా నాడకజ= చెదరిపోవునట్టు చెప్ప క్క అత్మీక =మన స్ఫునందు, పదిం౦బదెగకా డా 

లెస్సగా (పదిపర్యా యములనుట్స, చింతింప్రుము=విచారింప్రము మృషయేని = అబద్ధ 
. మాయెనా, మటీ=పిమ్మట, ఒక్కో_మతమునకా = ఒకపక్షముననుు ఊదస్తుంగాలాక 

యుండకొ= పరా భూతుండు గాకుంగడునట్లు, నిడుయు=-వదలుము. 

తౌ. కొం డెగాం డం దూలనాడిన రాజునకు రహస్య వృ త్తాంతములు తెలియ 

వు గనుక వెదరనాడంగూడ దనుట, 

క, ధరణి నసాధ్యనగాటను 

లిరవుగ భూవీడ సేయుూనెటుకుల పొరుగూ 
ళీ రవుగ నపితిళూరుల 
గం యి 
కెరవుగ నిచ్చునది మిథము + నెట్టయిన నురుకె, 221 

టీ, ధరణి౯=భూమియం౦దు, అ...లు _ అసాధ్య సాధంపనలవి గాని నగ= 
కొండలున్వు అటవులు=అరణ్యములున్వు ఇరనవుగక = కెంకిచేసికొని, భూ...ళ్లు _ 
భూ పీడ డ్యూరు=భూ మికు ప దవము చేయుచున్న , బెటుకు ల=ఈెపేరుగ ల నీ-చజా తీవాం ద 

యొక్క, పొరుగూళ్ళు = సమిపగామములన్సు ఆస్థితి=స్థితిద ప్పి నటునంటి, శూర 

లకుజశె "ర్యముగలపురుషులకు, (విదేశములనుండి స్పీతిదప్పి వచ్చిన పూరులకనుట ఏఇరవు 
గక =డానికిపట్టు గా, ఎరవుగన్ =మనోవ్ఫ త్తికిగాను, ఇచ్చునది= ఇయ్యాపలయును, మి 
ఖభ్రముక్రా=పరస్సరమును, ఎట్లయి నన్ =స్పర్గ చేత చేలా గను, యారుకొ"= మేలగును. 

తా. ఇట్లొనర్చితి వేని వై దేశికులైన శూరులు చెగినను మిగుల హోనిలేదు, ఆట 
వీకులు 'చెగి లేని యది మిక్కి_లీయు మేలౌ ననుట, 

వ. విశేషించియు నప్పారగతీయబలంబు లోనం గూడుకొన్న రాజున 
కుం బ్రజాబాధదటుగ 'జెస్తుని బెదరు వావీ వారలం జేకూర్చుకొన 
వలయు నవిశా(సంబును విశా(సంబును నలుకయు నెలమియు నతి 
చె రంబును నత్యానుకూల్యంబును నల్సు అగుట నల్పంబునన యగ 

నెట్టం కుని. 229 

టీ, వి శేషీంచియుక=మిగుల గా, అప్పార్వతీయబ లంబు =-అయ్యాటవికశే 

న్య లోనం గూడు కొన్న కొ=అడవిలో ముం డెయుండెనా, రాజానకున్ =నముండలాధిప 
తికి (ప్రజా బాధతటుగదు=జనపీడతకు,_వపణను (రాజునకుం దిరుగంఒడి పోరులేక 
వాని దేశమున కుప దవము చేయుచుందురనుట), ఎ్చేనికా = ఏలాగై నను బెదరువాపీ= 
జడువుందీర్చి వారలకొ=-ఆయా టవికులను, వేకూర్చుకొనవలయున్ = అనుకూలము చేశ 
శొనపలయున్తు ఆని కాస సంబునుజానషుకి పోవుటయును, వి ళా నంబును జనముటుయున్సు 



చతుర్థాశ్వాసము ల్ఫ్1 

అలుకయుకా=కోపమును, ఎలమి యు కొ= ఆర్షరి వా దయత్వము న్కు ఆతివెరంబుక్= 
అత్యంత విరోధమును, అ త్యానుకూల్యంబును =అల్యేంతనహ కారిత్యమును, ఆల్బులగు 

టక =తుచ్చజాతులగుటవలన, అల్బం౦బున==స్యల్ఫ కార్యము చేతనే, ఆగున్ కలు 
నను ఎట్టంయేని= ఏవిధం బంటివా, 

శా విల్లుం చానును భిల్లుం డొక్క డరుగ 4 న్విం దింట దుగ్గా న్న ముక 
భీల్లుం డన్యుండు వెట్ట నార యుడుక + స్వీవీంచి దొ బ్బృంచు వా 
డెల్ల న్వమ్ముగం జేసి త న్ననుపరా + నెంచేం చెగం జూడలా 
నుల్హంబై చన నంపు నార చెడు నా నూహించి పో నంపండే. 29కి 

టీ, విల్టుక తాను నుజ=వింటిబద్దయును దానును (విల్లు చెతయట్టియనుట ), విల్లు. 
డొక్క_డు=ఒకి బోయవాండు, అరుగక్ = పోంగా, భీల్లు డన్యు (డుజమటీ యొ క 
బోయవాడు ఇంటక-=తనగ్భ హమందు, దుగ్భాన్న మున్ = పాలన్నమును, విందు 
(ప్రీతిపూర్వ కమెన భోజనమును, పెట్టక =ఇడంగ్యా నారయుడుక న్వీతీ౦చి=వానియిం 
టిజూనకి (తాటికొణకై (_పొయిమోంద. బక్యామగుచున్న పట్టతాటల-పె "నెజ్బంగా6 
బొంగిననీటినిజూచి, దౌబ్బఅంచుకొ=మాంస మనియెంచి, (ఇది తనకు ంబెట్టకపోయొ. 
గదాయని కొంచెప్రుపనిగా వివారించి కోపించియనుట.) వాండు=అతండు, ఎల్లక్ == 
వీనినంతయు ను, నమ్ముగ (జేసీ =వ్యర్థప జచి, తన్ననుపరాకౌ=చాండం దన్న న పుటకొ 
అకు6 గొంతదూరము రా6శాా నందేకొ=ఎక్క_డనై నను, "తెగంజూదడలాకొ=వంప. 
దలంపలా, ఉఊల్లం బెజమనస్సుగల వాడై, చననం పుము=పోనంపుము నారచెడు 
నాన్ =పాళ9యిమాంద నుడుక బెట్టవచ్చినత్వక్కు_ చిమిడిపోవు చున్న దివెళ్లన లెననంలగా, 
రించి ఆ పిమ్ముట నుడుకునది నారగాని మాంసముకౌదని వితర్కి_ం౦చి, పోనంపల 

పోవునట్లు సెలవిచ్చి పంపండా, (చంపకయె పోనిచ్చె ననుట.) 

డో 

డే 

తా, అల్పుల కతివై రా త్యానుకూల్యము లల్బ కార్య ములపలన నే ఫుట్టుచున్న 
వనిఫావము, 

క, ఆపాలుగూటనే నిజ, మేపాటియు. దప్ప రాడి + రే నెరసునం గొం 

తేపాటిగన్న నలుగుదు, రీపని యెంత నక వెడంగు+"బుద నాటవికుల్, 

టీ. ఆటవికుల్' = భిల్ల పుళించాచులు ఆ పాలుగూటనే= ఆ మీరాన్న ము 

బెటుటచేక నే ఆడి కన్ =పలికిరా,నిజమే పా టియు దప్పరు=తామాడినయ థార్గ మైన 
ర 

పలుకు నెంతమా(త్ర మతి క్రమింపరు. నెరసునన్=ఠేప్పిదము విషయమె) కొంత=కొం 
చెమ్కు ఏపాటిగన్నన్ =ఏ మాత్రము చూచినను ఈపని=ఈ కార్యము ఎంతేనకజు 

ఖే 



విల ఆముక్తమాల్యద, సవ్యాఖ్యా నము 

ఎంకమా( కీల యెంచక, వెడంగు శుద కా= వెళ్టిమనస్సు చేతను, అలుగుదురు = క్రోప్ర 
ణు 

గింతురు . 

తా, బోయనాం[డు మొదలగు నల్పజనులు కొరణములంబట్టి (పసాదని 

[(గవాములు గల వారగుదురు గాని గొప్ప కౌర్టములకు దగినట్లు గొప్పగా యోజింప 

రనుట. 

తే, ఆటవికవశ్యకలన సత్యమున వైరి 
మనుజపతిమెై త్తి దూతసః మ్మానమునను 

గూర్చి దట భృతి. గాల్ఫురఃకును సవారి 

తోవికపునేన నెలమి రఈఈతులకుం గలుగు. వ2్ల5 

ట్రీ, ఆ. ..న_అటవిక=ప్రుళీిందానులయొ క్క, వక్వ్యకలన= స్వాధివకరణము, స 

త్య యనన్ =య థార్థము వచించుట చేత, కలుగున్ =అగున్కు (సత్యవాక్య ముర శే వశ్యు 

అగుదురనుట )వై ... త్హి_వైరి=శ్యతువైను మనుజపతి=న్భ ఫునియొక్క_, మెత్తి) = న్నే వా 

ము, దూకేసమ్థానమునన్ =వా3 రాయ బాయలను బహు మూానించుట చేకను, కలుగుకా= 

సంభవించుకు తీన్ =కోరిన సమయమందు, భృతిక=జీకమి చ్చుటచేకను, కా ల్వు 

రకును=ప దాతులకు , కూర = మెత్తి), కలుగు సంభవించును, “భృతిర్భరణమూల్య 

యోఃీ యని రత్నమాల. సపారితోషి కవు నేవక్ = బహువమానములతో6గూడం గొలి 

పించుకొన్న ౦మనల ను, రాతులకుక=అశ్యారో హకులకు, ఎలమి=నసంతోపము, కలు 

నున్ =నంభవించును. 

తా. రాజై నవాండు సమయముల నుబట్టి వారివారికిం ద గినట్టు నశపింపవల యు 

ననుట. 

క, మే లగుఘోటకమును శుం 

డాలంబును నా ప్పసుభటుఃన క యిమ్లు తటి 

స లగుమేపున వుందుర . 

బాలింపుము దొరలపాలు + పజణపకు మెపుడు౯, 226 

టీ. తలీన్ =-అయా సమయముల యందు మేల గుఘోటకముళను = గొప్పయశ్వా 

మును శుండాలంబుకు=ఏనుంగును, మందురన్' = వాజిశాలయందు “వాజిళాలాతు 

మందురాాయని యనురము. (ఇ9 గజశాలకు నుపలక్షణము. ) మేలగుమేఫునన్ =మంచి 

మేంతచేకు సా లింపను=సంరకీ ౦పను, ఆ. . .ట-ఆ ప్త=ఇష్టుండైన, సుభటున కె=మంచి 

కాతునక్కె ఇమ్తు=ఒసంగుము, ఎపుడున్ =ఏ సమయమందును, దొరలపాలుపజణపకు 

ముజ=గొప్పయధి కారులపళ ము చేయకుము, 



చతుర్థాశ్వాసము. తతి 

తౌ. గజాళ్య్వాదులకు సుఖరక్షణము చేయందలంచితి వేని దానినొప్పి నెజుం 

గర్ యారో వా ణముంటేయునట్టి గొప ప్రయాదోర్టగస్థుల కథనము చేయక యాప్తుం డైన 

బంటున కధీనము సేయుమనుట. 

"లే. కార్య "మొక్కొ-(డు గనిన మాఃత్సర్యమున నొ 

కండు గా దని ఖండించుం + గ న్నె అంగి 

యిరువురను గా దనక కొల్వు + విరిసి మోద 

నల్ల వాం జెన్నినది సేయ + నగు శుభంబు. 227 

టీ. ఒక్క_ (డు=|పథానపురుపు (డు, కార్యము = పనిని కనినన్ = తెలిసీ 

చెప్పగా మౌత్సర్యమునన్ =అట్లు చెప్పిన వానిమో(ది ద్వేషముచేతను ఒకండు = 

మతీయొకండు, కాదనిఖండించుక్ =అతండు చెప్పినట్లు కౌదని భంగపజిచును, కన్నె 

తీంగి = వారిద్దజిలోని యాలో చన కమము చెటీంగ్సి ఇరువురను = ఆలాగున జెప్పిన 

వారిద్దజను, కొదనక= నిషే ధింపక, కొల్ఫ్యువిరిసీ-సభంజూలించిి మో(దన్ = పిమ్మ 

టను అల్లవా6ండంజ =మాత్సర్యము లే లక తొ ల్హహీశేము జెప్పినవాండు, ఎన్నినదిసేయన్ = 

'విబారించిన కార్యము నేచేయయా, నుభంబు=మ౦గళము, అగున్ = జె ను. 

కః, పగ వెలిం గని లోదస్యులం 

జిగురింపంగం జేసి నృపతి + చిక్కుపడం బను 

లైెగి సేయక తాశే ది 

క్కుగ నడతు రళంక నల్లి+కొని దుస్పచివుల్. 228 

టీ. పగ వెలిగని= రాజునకు సమనంతర చేశ మునందుండునటి వికోధుల నుండ? 

జూచి, లోద స్యులన్ = స్వ రాష్ట్ర్రయునంద లి క్ష దళ(తువులను, “ద స్యుఃకా_ తవళత్ర 

నకి యని యహమరము. చిగురింపంగన్ =పల్లవింపలా, చెసి= ఒనర్చి, నృపతి = రాజు, 

చిక్క పడన్ = (గహింపయడునట్లు, పనుల్ ౫ రాచకార్యములను, తెగిచెయక = 

సాహసించి యొనర్చుక, తా శేదిక్కు_గన్ = వే బుమం్యతులులేక రాజానకుం దామేయా 

థారమగునట్టు, దున్ఫచివుల్ =దుష్ట్రమం( తులు, అక ంకన్ =భయము లే నట్టు అల్లు కొని=- 

కొందణం గట్ల్టుకొని,(ఏకీభవించియనుట.) సడతురు= ప్రవ ర్హింతురు, (కొవున నట్టిదుర్మం 

(తులు లేక యుండునట్లుగ (6 (బభుత్వము సేయవలయు ననుటు. 

ర్ం ఇప్పీంతు రాత్త వక్లకుం 

దప్పీంతురు పేల కాడి + + తవ్పీంతురు రా 

జిప్పగిది వాంజె యని వే 

చెప్పిన జెరబారు నమ్మి + మేరక యుండకొ 229 
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రి54 ఆము క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

టీ. ఆక్మవశులకున్ = తమకు స్వాధీవలై యుండువారలకు, ఇప్పింతురు = 

వలయువస్తువుల నియ్య €జేయుదురు, పరులకున్ =తమ కనుబంధము లేనివార లకు, తప్పిం 

తురు = ఇయ్యకుండునట్లు చేయుదురు, ఆడితప్పింతురు =రాజుపలికినమాట దొలంగ 

నట్లు చేయుదురు, వే=వేయివిధములుగా, చెప్పినన్ = పలికినను, రాజు = పండు, 

ఇప్పగిదివా డెయని=ఈలా గున 6 జెప్పీ త ప్పెడువాం డేయని, సెరవారు=అన్యు లెవ్వరు 

ను నమ్మి =విళ్వసీంచి, చేరక యుండన్ = దగ్గజవచ్చి చేరకుండునట్లు, రాజుచేక నాడి 

తప్పింతురని (కిందికన్నయము. 

ఆ. వాండి. బొదలు జఠర వె శ్య్యానరుండు గప 
యాం 

పముఖదోషయు కి + బలిమిచెడిన 
| లాం 
వెలి మహొషథధంబు € బల మిచ్చుగతి. బ్రతి 

చేయ చవారిముుదము. + జెజిచు.6 బరుండు, 280 

టీ, వా(డిన్ =: తెళ్ళ్య ముచేక, పొ...డు_పొదలు=[పబలుండైన, జకరవైశ్యా 

నరుండు= కు "దరాగ్ని, కఫ్యపముఖదోపయు క్లిన్ = శ్లేప్మూదిదోపు సంబంధముచేత, 

బలీమిచెడినన్ =స త్త్వహీనుండుకా.గా, వెలిన్ =వెలంపలనున్న , మహొషధంబు= (శే 
ష్ట్ర మెన్నభెషజ్యము, బలమిచ్చుగతిన్ = జఠరాగ్ని కిస త్త వ్రముగలంగ (జేయునట్టుంబ లె పకి 

సేయన్' = బదులుగా నొక నమర్థుని నియమింపల్య పరుడు = ఆ యధికౌరమునకు 

వచ్చినపురుషు (డు, వారిమదముక = అ దుర్శ్మంతులయొక మదమును చెటు 

చుకె=-ఆడం చును. 

వ, వారిమిగిలి పృతిసేయ నె ట్రంశేని. 231 

ట్రీ, వారిమిగిలి=ప్రూర గమునందున్న యీమంతుల నతి క్షమించి, (పకి సేయను 

ఏలాగున నితరఫురుషునిందేవచ్చును, అంయేని==ఈలా గంటివా చెప్పెదను. 

క. భండారముతో హయమడ 

నుండాలఘటాళి దనదు + సొమ్మ పాగా 

నుండిన నంతటం బాయటె 

పండితుండును బీరుదునై న + పతికిని బయలై, 2ిక్రి2 

టీ. భండారముతోక” = బొక్క_సముతోడను, నా...వాయ=గుట్టములయొ 
క్క_ మ్భుమదశుండాల=మద పులే నుంగులయొక్క_ ,ఘట=గుంపులయొక్క_ యు, అళి= 

వరుస్కతేనదుసొ మ్మె=తనయధీన మె, పా-గానుండినక =. శాలయందుండంగా, అంతటక్ = 

అటుపిమటను, పండితుడును=ఎటుకగలవా(డును, బెరుదునైన=శూరుండు నైనటు 

వంటి, పతికిన్ = రాజునకు, బయ లె=దుర్మంతివ్యా పారము నివ త్తె, పాయ చ= 
ర 2 యా 

పోదా (పోవుననుట్య, 



చతుర్థాశ్వాస ము. వ్రీర్ట్స్ 

క, కుడుపున నొకకడి దజీంగినం 
జడం జూచు కాక పతికిం+ జెలియుం గలండే 

యిడ నని విడువం జెల్లునె 

నడప వలయు సేర్చినట్లు 4 నమ్మక యె కృృపన్ . 238 

టీ. కుడుప్రునక=భోజనమందు, ఒకకడి=జక్క_కబళము తేటి(గనక్రా=తేకు,_ 

వపనం గా, చెడంజూచు టెశాక=రాజునకు (జెజ పుతలంచువా రేకొని పతికీకా = రాజు 

నకు, చెలి యుకొ=మిత్య్ర డును, కొలండె=ఉన్నా డా (లేండనుట,) ఇడనని =ఇట్టి 

వీరులకు ౬ బెట్టనని, విడువక =త్యబజించుట, చెల్లు నెజుతీగు నా, (విడువంగూడదనుట,) 

చేర్చినట్టుకాతేగినయట్లు, నమ్మక యె = వారియందు మనంబున విశాగసముంచకయె, 

కృ పన్ =దయ చేతను, నడపవలయున్ =పోషి ౦పవల యును, (సేవకులకు దక్కు_వపడ 

నట్టు పోషింపకున్న స్వ పయోజనములు జరగవుగానం జక్క_గా( బోషి ౦ంపవలయు 

ననుట. ) 

చ, ఒకటికి రోయకుంటం గను ౪ మున్న వియుం ద్రుపదుండు మారో 

ప్ర్కీం బసిం జూపి వేండ ముని+సింహూు( డాకండు తమన్న వేల్చుంబం 

శొకం డపవిత త్రభూమిం గని + యొల్లకయే చనం దా గృహించె రో 

య కనియె స నట్లైజు + , నాం జను సర్వము. న శక్యమే. 

టీ. ఒకటికిన్ =ఒకయకృత్యమునకు, రోయకుంటన్ = అసవ్యాపడకుండుట 

చేక్క ఉన్నవియున్ =తేక్కి_ ననడవడికలను, కనుము= తెలిసికొనుము _ద్రుపమండం= 

పాంచాలుండు, మార కోపి కిన్ =హీ౦సారూప మైన హోమమునశకె, పసీన్ = పెక్కు 

గోవులను, చూపి=అగపటిచి, వేండన్ ఇచ్చెదనని _పార్టింపంగా, మునిసింహు (డొ 

కండు =ఉ పయా జు (డు ఆ నుముని_శేష్టుండొ కండు, *స్యురుత్తరప దే వ్యాఖఘ9) ఫుంగవర్ష భ 

కుంజరాక, సీంహశార్ణూలనా గా ద్యాః ఫుంసీ (శేస్ట్రార్ధగో చ రాణ యని యమరము. 

తమన్న వేల్చున్ =తమజ్యేస్ట్మ భాలీయైన యాజుండం పౌపకర్మమనిరోయక హోమము 

చేయును, అచెట్లంకేని, పండొెక (డు=ఒక ఫలమును, అపవి క్రభూమిన్ =ఆపరిశుద్ధ స్థ 

లమందు, కని=పడియుండ గా (జాచి ఒల్ల క=అఫలమున్ను గహీం౦పక, వక్ = నేను చ 

నన్ =ఆవలికింబో6గా, తాన్ =మాయన్న యైన యాజుండం, రోయక=ఏవగింపక, (గ 

హించెన్ =పుచ్చుకొ నెను, అనియె6గానన్ =అలాగ నెనుగ నుక్క (అనగా ఫలా పేక 

గలవాండుగనుక నాయనయొద్దకు వెళ్ళీన నీమారణయిజ్ఞ మును జేయించునుగాన నచ్చ 

టికి వెళ్లు మని (దుప పదునితోం బల్మె_ను ౫నుక ననుట. లె అబ్లబుగనాన్ =స్టాలీ పులా 

క న్యాయము చేత న స్లైలు౦ంగనలయును, చనుసర్వమున్ =జరగువానినన్ని టిని, "కానన్ 

=పరీకీంచిచూచుట్క శకి న్థి మెడ సాధ్యమా. (కౌదనుట.) 



ల్రీర్ర అము _క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

క, విం డెడరునం గీ జెన్నిన 
వాండని జయమైన హింస + వదలికొనుము (శ్రీ 
పోండి మహి యేమిగొజబ 
లాడి సెడిన నట్టిద యకు + నెరియు నము శ్ = 2కిర 

టీ, వీడు = ఈపురుషుండు, ఎడరునక్ =ఇక్క_ట్రుసమయమునందు, క్రీశ 

అనిషప్టమున్సు ఎన్ని న వాందని=తేలంచిన వాండని, (గూ ఢళ్యతువున్సు తదవస్థ్రబ్దుం డైన బలవ 

ద్విరో ధియు ననుట.) జయమైనన్ = ఉపాయము చేత గ లిచినపిమ్మట్క హీంసవద లి 
చంపందల పక్, (శీ=ఐళ్వ్యర్యముయొక్మ_, వో.ండీమి=అతిళయ మును, కొనుము=హారిం 

పఫుముు అహి=పాము, కొఅబల్యాడిసెడినన్ = పంటి తెక్ష్యమడంగినపిముట, ఏమి 
కోజ==ఏమిచేయ గలవు, వై రియున్ =శ| తువును, అట్టిదయకున్ = అటు వంటివిరో ధ్ధిని 
జంపక విడిచినక్ళ పక్కు నముగన్ =విశ్వనించును, (హీంసాపరుండు గాకుండెనేని శత్రు 
వై నను నమ్ముననుటు ) 

తే. బేళవె వె శాల్య మర్థసి+ద్లికిని మూల 
మిల యొకీం తె లన 'సంపీగా+ల్వలు రచించి 

నయము "పేదకు నరిం గోరు+నను నొసంగి 
ప్రబల. చేసిన నర్థ ధర ములు పెరులస, 236 

టీ. జేళవె వ శాల్యము - “కం రాష్ట్రమయొక గాం వై శాల్య ము విప్పుగల్లుట, 

ఆర్ల సిద్ది కిక=ధ నాదాయమునకు, మూలము=సే హాతువ్ర, ఇలయొకిం్యతేనక = (అట్లు థి థి 
విసారముగా క భూమి కొం చెమెనను, గనింటు== తటాకములు, కాల్వలు =వజంద కాలు 
నలు రచించి =కలుగ (జేసీ, పేదకుక_ =దర్శినుండెన కా (పువానికి, అరిక౯=పన్ను నం 

దున్కు కోరుననుజవారకమందునుు నయము=మేలు ఒసంగి డక లుగ జేసీ |పబలకా= 
వృద్ధిబొందునట్లు వచెనసీనక్ = ఒనర్చినట్లాయెనా, ఆర్థధర ్ మ్మములు=ధర్హార్థములు, చెరు 

కే ప ప్రజ లవసి ) చన్నం విలువ క+ప్పునులం గొలుచు 

నమ్మి యిం జైంధనంబున + కామె ననెడు 

కలని నక్ర్యాన యధికారి + గలన్భ పతికి 

నేడుదీవులు గొన్న సమృద్ధి లేదు. వీరి? 
ట్రీ, (పజలు = తన రాష్ట్ర మునంద లీజ నులు, అనిన్ = నొ గిలి చన్న ౯ = = లేచి 

పోగా, పీలువకి =వురలవారిని నొడంబఅచి వెం టం బెట్టుకొని రాక ) అప్పసులక్ జ=వారి 
తరి పశువులను, కొలుచు! = ధాన్యమును, ఆమి= వికయించ్చి ఇండ్లు= వారిగ్భ హూ ములు, 



చతుర్థాశ్వాసము. లీఫ్ 

ఇంధనంబులకాొయెకా =వంట చెజుకునకొదిగెనుు అనెడు=అనునట్తి కలనినకె [్రాన 
రె యె 

పోరిలోని జంబుకమున లె నశుభమును గోరుచున్న, అధికారిగల =ఊద్యో గస్సు డు గలి 
న ౧ 

. an ( య అ అ & నట్టి, నృపతికిక = రాజునకు, ఎడుదీవులు=స ప్తద్వీపములను, కొన్నకా = (గహించి 
నప్పటికిని, సమృద్ధి లే దు=సంపద చేకూఅదు. 

ల. 
[ట్ 

మ హః వ గర. 
థి 

ఉర చాబాగంబు భోగంబు భయము నొకపాఃలుగ సేనావనార్లం 
బిరువా ల్నిండారుభండా+రిలుచోర నొకపాఃలిటుగా నాయమొ 
జరద్భుష్ట్ర నై ంపవే+వణము సచివము+ఖ్యస్వపతే తణంబుం 
ధరణీనాథుం డజఊొనర్చం+దగు. దగు దునుమందస్క_రాళిన్ని జోర్వి౯,. 

టీ. రాజు దనకువచ్చునట్లి యాయతిని నాలుగు పాళ్లుచేస్తి ఉరవు = అధికము, 
శౌ చాగంబు=వన త్యాగ మును, (ఇది త్యాగ ళబ్దభవము. భోగంబు= స్వానుభవము 

న్కు ఉభయముక =రెంటికిన్సి జకపాలు=ఒకభాగము, ఉఊా.. .బు-ఉగ=(పతాపళాలి 

థి 
ప్పృం 

యైన, సేనా=చతుర ౦గ బలముయొక్క_, అననార్థంబు=రత ణము కొజుకు, ఇరువాల్ = 

చెండు భౌగములును, నిం. ..లు-నిం డారు=ాసంప్రూర్లమయి, భం డారిలు=కోకాగార 
మున్వు చొరకొా=(పవేశించుటకై, ఒక పొలు=ఒక భాగమును ఇటు గాకాఎఈచతు 

సృ కెరములు గా, అయ మొప్పక =అఆర్భాగమ మేర్చడియుండంగ్యా *ీఅరాగమోభవే 
దాయియని యమరము, చరద్భష్టికా =చారులనియెడు నేతముచేత, “అపసర్పళ్చర 

స్ప్పృళ*ియనియమరము. వై 0ప మేషణము=ళ తు పొర్ళ దర్శనమును సచివముఖ్య స్వప 
తే క్షణంబుక' నుం తులులోనగు స్య పత్షజనదర్శనమును, ధరణీ నాభుండు = రాజు, 

ఒనర్పందగుకొ=చేయంద గును, నిజోర్విక భాతన రాజ్యమునందు, తేస్మ_రాళికా= చొం 

గ్నలగుంప్రును, తునువుందగుకొ=-చంప్పట యోగ్యమగును, 

క, లాలన నారత్వులగమి 

చేలి తెలిసి మ్రుచ్చు నాజ*యిడ కతండు చెరం 
లో ss 

బో లాంతి నిడ నయళ మెం 

తేలేవదె ళూలపృథువఃణిజ్నా ్యయమునన్. 239 
టీ, లాలనక్యబహుమానముచేత్స, ఆరతులగమికొ=తలవరులగుంపును, ఏలి= 

పోషించి, తెలినీ=ఎటీ(గ, ముచ్చుకా=దొ౦గను, ఆజ్ఞ యిడేక = వెంట నెశితీంపక, 

చరకా=బందిఖా నాలో నుండి, అతండు=అదొంగ, పోకా = పాజటిపోలంగా, లాయిని 

డకొ=వా డుపలాయితు (డైనందునం దలవరులు తమకాజ్ఞ వచ్చునని య న్యునిం జెచ్చి 

యావ౩ెజుసాలలోనుంచ: గా, శూలప్ఫ భునణిజ్నా సయమునక్=కిెల్హున వేయ (బడిన 

పెద్ద కోమటి శెట్టి న్యాయ్యమున లె అయి మెంతేశేవదే = అపకీ ర్హియధికముగ రాదా, 



లెపి ఆము _క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

(వచ్చుననుట.) ఆచెట్టన, నప రాధము6జేసినవానిం గొజ్జున వేయు న టాక వివేకముశేని 

రాజాజ్ఞ వేయం గా 6 గొట్టున వేయు నవసరం బున 6 'బెద్ద కొజ్జునం దపరాధిని వేయు నెడ 

దగియుండదు చూడవచ్చిన యీ "పెద్ద కోముటిెటి తగియున్నా ( డని యొకండు చెప్పం 

గా యు క్తమనియెంచి యట్లు పెద్ద సెట్టి నే కొట్టున వేయించిన రాజున కెంత యపకీ ర్తిగలి 

గెనో యంత యపకీ ర్హి గల్లుననుట. 

చ ఎటుల నగుక౯ స్వశ క్రి నవ+నీళుండు నాలుగు పాళ్ళి మూ(డుపా 

లైజుంగక మోచిసట్టపని థీ కష్టసుహృ ల తతి దెల్ప నొక్క_పా 

లెటుగ నగు న్న యాథ్యమతి + నిట్లు నిరాగృహుం డైనం 'జేయునె 

తేజీ విపదు గదండపర+తంత్తుండు "గాక చిరబు రాజ్యము౯. 240 
—_ నూ (|) 

టీ. అవనీశుడు=రాజ్బు నాలుగుపౌాళ్ల్క్ = తెలీయండగిన నాలుగం౦ళముల 

యందు స్వళ క్ర కికా=తేన సామర్ల రము వెత, మూండు పాళ్లు=మూ (ఢం౦ళ ములను, ఎలి (6 

గనగుజొ= తె లియ6దగును, ఎలక మోచినట్లిప నికి= ఎఅుకపడనట్లు దా చబియుంచిన 

విషయమునకు, ఇష్ట=అఆప్తు లైన, సుహృ త్తే తతి =మి క్తగిబ్బందము, తెల్చక = ఎటుకొచే 

యంగా, ఒక్క_పాలు = ఆయొక భాగమును ఎటుగనగుక = తెలినికొనవలయును, 

నయాథ్యమతిక = నీతియు క్షమైన బుద్ది చెత, ఇట్లు=ఊ క్షపకారముగా నిరాగహు( 

డెనన్ =కోేపములేనివాణణాయెచా, ఎ త్తటీన్ = ఏనమయమునంనును, వి... డుగాక_విప 

త్ =తనకుంగల్లిన యా పదకును, ఊగ దండ=అప రాధులవిషయ మైన భయం౦క రంబగుదం 

డమునకును, పరతంతుండు గాక=అధీనుండు గాక (కూరదండముసెయక యనుట. ), 

చిరంబు=బహుకొలము రాజ్యమున్ =దొరతీనము, చేయున్ =జనర్చును. 

తే. క న్నొకటి నిద్ర వోం బెజుకంట జాగ 

రంబు గావించు. భూరుహో గృంబుమోాంది 

యచ్చ భల్లంబుగ తి భోగ + మనుభవించు 

నెడను బహరంతరరులపై + దృష్టి వలయు, 241 

టీ. కన్నా కటి=జఒక నేత్రము, న్మిదపోన్ =నివరింపంగా, పెజికంటన్ = రెండ 

వన్మేతముచేతు జూగరంబు గావించు = మేలుకొన్న టుఐంటి, భూరుహాాగంబుమో 6ది= 

శాట్టుయుక్క_కెొననున్న, ఆచ్చ భల్ల ౦ంబుగ తిన్ = భల్లూకముప లె, “బుతు చృభల్ల భల్లూ 

కాయని యమరము. భోగమనుభవించు నెడను= రా జ్య సుఖాను భవము జేయునస్పుడు, 

బబ... సెన్ -బహీరంతః = బొహ్యాంతేరములయండున్న, ఆరుల పెన్ = న తులమో౭యద, 

దృష్టి వల యున్ = =చూప్రునుంచపలయు ను, 

ఉ. అవరపత.పాతమున + నర్థము నూళ్ళి నొసంగ నుబ్బునక 

భి వుజటాధ రాదికులు + “భిన్న నిజవేతు లౌదు కైన దు 



చతుర్భ్థా శ్వాసము కి59 

ర్భికురుజా శిళుచ్యుతులు + సుక్క_గుభ కియ చాలు దాన నౌ 
— 

తత్జుభితత్వ మే యఘముః + దార్చదు థంకం దలంగు మియ్యెడ౯, 

టీ. ఆ..నన్ _ అక్షరఆనాశమునొందని (విగ్యాపరముగాగైనం జెప్పవచ్చు 

ను.) పత పాతీమునక=దాకీణ్యము చేత, ( చెడనియను[గహముచేత్ ననుట. అతరము( 

జదివియు న్నారన్న పక్ష పాకముచెతననియు౦ జెప్పవచ్చును.) అర్థ ముకొ=ధనమును, 

ఊళ్ళక =(గామములను, ఒసంగన్ =ఈయ6గా, ఉబ్బునక =పొగరు చెతను, భి. 

భిన్న నిజ[ వతు లౌదురు=నియమ[ భంశే ముగలవారౌగురు, ఐనకా=అట్లగుటవలన్క దు... 

లు_దుర్భిత్న = తమ మమును, రుజూ =ముక్క_ (డి మొదలగు వ్యాధులును, శిశుచ్యుతులు= 

| . బాలారిష్టములాను; సెక్క_గుకొ=వి స్పరిల్లియుండు ను, భ_క్టియణబాలుకా = వారిపట్ల (6 

బూజ్యానురాగ మేబాలును, దాననౌకా=ఆ యర్భ(గామాదుల ని య్యనందున,అగు తత్ 

కుం భితత్వము == అగునాసన్నా్యాసులు మొదలగువారు కో భపడుట్క ఏయఫుమున్ = 

ఏ పాపమును, తార్చను= రాజును బొందింపను, ఇయ్య డక = ఈపట్ల, కంకక = 

భయమును, తీలంగుము=విడువుము “శంకావితర్మ_ భయయోఃి యని యమరము. 

క, విను వార త్రయవిజ్ఞా, పన కోర్వుము వధ్యకోటి+ పట్టున 'బెదరం 

దనకప్పుడె కీడగు నన్రుజనముంబట్టుటకుమునుప+శ్_స్త్రము చాలు౯, 

టీ. వినుము=ఈ చెస్పెడిహీతేము వినుమనుట. వధ్యకోటిపట్టునక- = చంప 

దగిన [పజలపట్లును) వా...కుకొ-వార[తేయ=మూ (డుమాటులు, విజ్ఞాపనకుక =విన్న 

పమునకు, ఓీర్వుము= సహీ ౦చుక్ నుము.(మూ ండు చేరములను గావుమనుట.) చెదరక 

=వా(డు దప్పించికొనివెళ్లి నా, తనకుకాఎరాజునకు, అప్పుడె=విడువంగా నే కీడు= 

అనిష్టము, అగునను='సంభవించునని తోంెడు, జనముజా=మనుష్యులను, పట్టుటకుక 

జ=పట్టుకొనివచ్చుటకు, మునుప=ము౦బె, శ న్ర్రమ=శ (స్త్ర మె, చాలుకొ=పర్యా ప్రము, 

తా. పట్టుబడిన శత్రువును విడిచిపెట్టిన వోనికరంబని తో(చెనా యప్పుడ 

వహాతునిం గావింపు మనుట, 

క, భూరాలాపనులకు నతి 

శూరుడు? దా నయ్యు నృపతి + సోకోర్వం దగు 

న్యా రుబ్బుదు రందున నిజ 

భూరత దొరలందుం గనుట+సూ కార్య వులక౯, 2h4 

టీ నృ పతి=రాజు, తాను ఆతిళూరు డు అఆయ్యుక =మిగుల 6 బరా[కమవంతు6 

'డెనప్పుటికిని, భూరాలాపములకుక=వీరు డా డేడి కౌర్యవాక్యములకు, ఒర్య దగున్ 

ణా కూూరాలాప( పవణజన్య మైన యహాంక్ళతి వహించి యుండందగును, అందునక్రా కా 

we 
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ఆట్లోక్సి వినుటవలన, వారు= ఆకూ కలు, ఉబ్బు మరు=ఊ తాహమునువిడువరు, ఇలకొ 
=భూమియందుు నిజళూరతక=న్వీ యశళూరత (మును, చొరలందుకొ=తనక సరియైన 
(వభువులందు, కనుట=చూచుట, కెర్యముసూ=యు కముసుమో. (అనంగా దన 

భటుల మారాలాపంబుల నోర్య్వవలయుననుట.) 

స్టా, "రేవు లావు మతంగజంబులు మణి+ శృీఖండము కాదియుక్ 

రావాణిజ్యము పెంచి యేలల్ నగు + న్వర్షంపుకొవ్వ౯ రుజ్ 
హోవళ్ళందిగు నన్యభూ ప్రజల రా+ జాయాయిజాత సాచితి౯ 

బో9వంగాం దగుందోంట దొడ్డగను లా+ప్పు ల్నూడం బంపం దగుకొ, 

తాటి 

మ.) మా. = + లం-మౌావు =అళ్య ములును, మతంగ జంబులు= ఏను౨గులున్సు మణీ=రత్నము 

లును శీ, +. యుకా_|శీఖండ= చందనము మొదలగు పరిమళ దవములును, ముకౌది 3 U 
న్ ఫ్ర > — 

యుక =ముత్యములు మొదలగునవియును, రాకా=వచ్చునట్లు గా, వాణిజ్యము పెంచి= 
'బేరముపెంపునేస్కీ ఏలంగనగుక = పాలింపవలయు ను, నర్ష ౦ఫు కొవ్వక మో మము చేత, 
రుజక లో గముల చేత ను, హావళ్ల కా=అలసటల చేతను, దిగు= చేరినటువంటి, అన్యభూ 
(పజలక = దేశాంతరపు జనులను, రాజు=(పభువు, అయాయిజా తే ్యెచితిక = వారివారి 
కులములకు6 దగినట్టుగా, (పోవంగా(దగుకా=రకీ ౦ంపవలయును, తోంట=టా ద్యాన 

గ 
అత 

తనకు హితముంగోరుచున్న వారు, చూడంబంపందగుక్ =పరామర్శ చేయుటకై పంపుట 

యు కము. 
అనానీలీ 

టీ. శేవుల్ =ఓడలుదిగునటి కరనాకపటణములంచె, (స ప్రమ్యర్గమం చుం బథ రు డు లభి 

తా. సము దతీరముననుండు పట్టణములకు6 దురంగగజమణి [శీఖంచాదులు 
వచ్చునట్లు వర్తకము వృద్ధి. జేయించి యోడలలోని సరకులు సులభముగా దిగునట్లుగా 
న నతేరణమార్గంబుల౦ గాపాడవలయుననుట. 

ఆ. హదను వచ్చుడాంక + నపరాధిపై రోవ 
మాంగి చెజపవలయు + హదను వేచి 
లత్మ్యుసిద్ధిదాంక * లావున శర మాల్ 
కాండ విడుచు వింటి+వాండువో ల. “246 

టీ. హదనువచ్చు దా(కకొ= తనకు సమయమువచ్చువణకునుు అపరాధివెకొ= 
తప్పు చేసినవానిమింద, రోషముకా = కోపమును, అణి = అడంచికొని హాదను= 
సమయమును, వేచి=కని పెట్టి, లత్యుసీద్ధి దాంకజగు జీ తనకు లో నయ్యెడు పర్యంతము, 
లావునక = తేనబలిమి చేతను ళరమాంి = చాణమునాకర్షించిపట్టి, కాండవిడుచు= 
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బాణమును దిగ లుడునట్లు పదలుచున్న, వింటివాండువోలెకా = ధానుష్కు_ నివ లె, 

శేఅపవలయుక్షా = నిగహింపవలయును. 

శా, పోవం బోలు లఘు ప్రయాణము దినం+బు ఖొన్ని యుండొంట నే 

కా-వెరివీ,తి క ౦బువు * ల్సి తుద రాగా నిల్చు జాలుంబ లం 

ద్రోవక్ సెన్యము గూడ వైరిబల ధాం దుం డైన జూూజాదులం 

బోవం బోలు. జరో క్రిచేత నసంచే. + బో కావరింపం దగున్. 247 

టీ. (రాజు) కా-వైరిఖ్సీతికికా = కుత్ఫీతేశి తునియొక్క_ భూమిక్కి లఘు పయా 

ము = కొం చెపుపెనములుగ, దినంబుల్లూన్ని =కిెన్ని దినములు, ఒండొంటనే = ఒక 

టొకటిగా, అంబువుల్ = ఉదకములు, పిలబుందరా6గా = వెంబడిరాంగా, (నజిద 

రాగా ననుపాశమున. (బవాహమురా6గా), నిల్బుజూలుంబ లె౯=ముందువోవుచున్న 

కొంచెము నీళ్లు వెనుక మెండుగవచ్చునీళ్లు కూడువజకు నిలచుచంద మున, (తోఐవక్ 

=మార్షమం ము సెన్యముగూడకా = తనసేనకలిసికొను పర్యంతము పోవంబోలుక = 

వెళ్ళే దగును, వెరి=ఆళ్యత్రువు, బలసా౦['మ౦డైనక =బలవంతు(డాయె నా, ప్రూజూ మ 

లకౌ=వారు సేయునట్టి యుపఇారములకే, పోవంబోలుకా = మల్లికొని వెళ్లనలెను, చ 

రో క్రిచేకక=వేగులవారివేగు చేశ ను, ఆసడేకా = వా(డు స్వల్పుండని వినబడెనా, 

పోకజ వెనుకకు మళ్ళీక్క ఆవరింపందగక = చుట్టుకొనవలయును. 

చ. ద్రవిణము నొవ్వం గొంట నొజు ద్రా బలతో నిడుచుంట భూమి గొం 

తవలికి నిచ్చుచుంట పథ+మౌాప్తతం జూడక శంక నుంట లో 

బొవయు నృపాళి కై యభయః*ము న్మణభూవలు గు ప్రి బంవి భూ 

ధవు. డరియం దిడం దగు భిదం దనయం దివి మాన్న్సుకోో దగున్. 

టీ. [దవిణము=ధనమును; నొవ్యకాగొంట = తనరాజ్యమందలి (పజలునొచ్చు 

నట్టు ఫుచ్చుకొ నుటయు, “హిరణ్యం (ద్రవిణంద్యుమ్న”* మ్మని యమరము.ఒణక్ =అలో 

చనను, _దాబలతోకా = పందలతోడ్క ఇడుచుంట = చయుచుండుట యును, భూమి 

కాంత=కొంతదేశమును, ఆవలికికొ=ావెలు పలికి, ఇచ్చుచుంట=ఒసంగుచుండుటయు 

న్కు (శతు9వులు బలాత్మ_రించి తనభూమి నాక్రమింపంగా మంచిపని యని సమృతిం 

చియుండుటయనుట. ఈమూండు రాజదోషములను), (ప్రథమా ప్పతేకా =ముఖ్యము గా 

నిష్టులౌటను, చూడక = విచారింపక, శ౦కనుంటక్ = అహితీముంజేయునన్న సంళ 

యముతో నుండుటచేత, లోకా =లో పల, ఫొవయు=పొగ రా(జుచున్న ట్టి, నృ పాళికై 

=శత్రువునొద్ద నుండు రాజుల కొటికు, అభయముకొ=అఫీ కిదానమును మణి=రత్నేము 

అను భూసలు=అభరణములను, గు ప్పి =రహా స్యము గా, పంపి = అనిపి భూధవు6 

౫ వటద, 

46 



862 j 
ఆము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

ల / '=భేదో సౌయము చేతను, ఆరియ౦దిడందగుకా=ళ తువునందుంచ 

=తనయిడోి? -ఈచెప్ప బడిన మూండురాజదో సములు, తనయందు మాన్సుకో 6దగుకా 
టు శీకండంజేసీ కొనవలయును, 

7 క తా, శ తురాజు తనకు 6 బరమా స్తులయిన సామంత రాజులయం దపనమక పడ. 

గా నందుచేత వారు లోపల దుగఖంచుచుండు నమయమును వారి కభయదానముచేసీ, 

మణిభూ సాను లిచ్చి, భేద పఅచి, కతు రాజక్షనిరా జ్యమునంద లి |ప్రజలునొచ్చునట్లు పన్ను 

పుచ్చుకొనులాగునన్వుదుమ్హులతో నాలోచించునట్లును, వైరులు దనభూమి నాకమించు 

కొన్న ప్పుడు సోమరితనముననో కొయ్యమునకు వెజుచియో కొంతభాగము నిచ్చులాగు 

నను, జేయుచు ద నరాష్ట్ర్రమునంము నివి పుట్టకుండునట్లు విబారించుకొనుచుండవలయు 

ననుట. 

క అహితుండు వేడిన నేలెడు 

మహీ సగమే నిచ్చి తెగని*మై శ్రి) గాని విభుం 

డహిభయము మౌాన్నికోం దగు 
నహిభయ మహిభయముకంటు + నధికము గాదే. 249 

టీ. అహీతుండు=ళతువ్వు వేండినకా=ఆడిగినచో, ఏలెడుమపీకొ = తాను 

రాజ్యము6జేయుచున్న ట్లిభూమిని, సగముఇచ్చియేక = అర్ధమిచ్చిమైన న్కు తెగనిమె త్తి 

గొని=విడువని స్నేహము సంపాదించి, విభుండు=రా జై నవాండు, ఆహి భయముడా 

=స్యపక్న భీతిని, మాన్ని కోంయదగుకా=నివారించు కొన (ద గును, “మహీాభుజా మహి భయం 

స్వపతపభవం భయ” మ్మాని యమరము, అహీ ఛభయము=స్వ చ| కభీత్తి అహి భయ ముకం 

చికా=సర్పభీతికం యేను, ఆధికమగాదే = అతిళయముకొదా, 

తా. రాజులు స్వపక్షమువలన "నే భయమువచ్చునప్పుడు పగవానికైనను (బయ 

ముచెప్పి యతే(డు సగము రాజ్యము గోరిన నిచ్చి స్వపవత భయమును మానుప్రుకిోే 
వలయును. 

చ పలుకులు వేయు నేమిటికిం + చారి రను డాత త భుజాభృత కుమా 

తలమున: గుట్టువేడు హా ధా హురయించి యడంచి చంచలా 
ములగమిలో 4 మెలంగు పురూముండును బోలె నళంక నించు-చు౯ 

మెలగండ యిని రాజ్య ఫల *మేయది రాజ్యము దుఃఖలబ్ది శే, 250 

టీ పలుకులు=మాటలు, వేయు నేమిటికిక = వేయి యెందయలకు, హెర్టివడు= 

రాజుఆ.. .నక౯_ఆత్మభుజూ= తన బాహువు చేత న్రుభ్ళ తజ =వహీంప౭బడిన్క దోర్తోహాచ 

భుజియని ద్విరూపకోళము. క్షమాతేలమునకా=భూతలమందు కుట్టుపేడు = గూఢ 
శ తువున్కు(తేనర వాన్యమును బయలుసజిచువా(డనుట) (వియోగినీ సముత్మ_ర ముల 
కీడు చూచుటకు దర్పకు శేంపెడు కుట్టు పే డని వారాహ ప్రయోగము.) బహుధా =అ నేక 

శా 



చతున్ధాశ్వాస ము, 863 

(పకౌరముల చేత్య అరయించి=వెద కించి, ( తెలిసియనుట. )ఆడంచి=అడయచి వేసి, చంచ 

లాతులగమిలోకొ= శ్రీ సంఘ ములో పల, మె... లెక -మెలంగు= సందరించుచున్న , 

పురుషుండును బో లెక =నరునిచంద౦బున, ((క్ర్రీలసమక్ష మునందు. బుకుషుం డేలాగున 
నిర్బయుండై యుండునో యట్లనుట.) అళ రకనించుచుక =నిర్భ యము జేసి కొనుచు, 

'మెలంగండయీని =సంచరింపకపోయెనా, ఆడి=ాఅట్టుంట, రాజ్య ఫల మే=దొరతనము ( 

జెల్లించుటకు (బయోజనమా, రాజ్యము = దొరతనము, దువఖలబ్బి శే = ఆసుఖ! పాపి 

క్రొఆకా(గనుక లోపల నహిత మాచరించువారిని మట్టు ( బెట్రవలయు ననుట. 
౬ 

తే, బెదరి చేరని బలియుని + బిగియం బట 
లు 

కతనిమై వడినేవచ్చి + హత్తంజేత 
న —0 

క్రమము పెనలెడు బలుమోనుఃత్రాట( చేదు 

నొడ్డుగాలంపు వేంటటకాం + డుపమ గాంయడెం 251 

టీ. బెదరి=ఉలిక్సి చేరనిబలియునికొ = దేశమునకురాకయున్న |పబలశ తువు 

న్కు బిగియ బట్టక=[శ్రో మపడి గహీంపక, అతని మైవడి నేవచ్చి=త నకు (దా నేవచ్చి, వా త్త 

జే(త=తేనకు (బట్టుపడు లా గున (జేయుట, (కనుము=యు కమ్ము పె...ను -పెన౮గడు= 

లాగులాడుచున్న, బలుమోను కా గొప్పమత్స్య్యమును, (తాటక ౬|(తాటివెళ, చేందు= 

చేదుచున్నటువంటి, ఒడ్గుగాలంపువేటకౌ ండు=గట్టుననున్న టి ఒడిళ ఛారియగు లుబ్ధ 

కుడు ( గాలమును మత్స బ్రముపట్టలా నే వడితోలాషీన నానూ(తేము తేగును గాన 

నట్లు గాకుండ లాగుచును వదలుచును మెల్ల గా జేంయకొనుచున్న బడిశథధారియనుట. ), 

ఉపమ గా -దే=దృ ప్రాంతము గా డా. 

తా. కావున 'నెట్టికౌర్యము నైనను నేద్పుతో సాధింపవలయు ననుట. 

స్, దండ పారుష్యుంబు + కొంజెంబున నతర్మ, 

మరిసంధి కెడయీాక + మరలంబడుట 

యవలితసప్పెన్నికన్న విబేళ్యు. జెజచుట, 

ప్రతిప్రవర్హకున ే+ర్చడంగం చేంతే 

జనులవిశ్వాసంబు + గనుంగొని మెలంగుట, 

విశ్వసనీయుల + వేర్చ్పజచుట 

మామాట మం త్రంబుః చో మిక్కి-లిడుకొంట, 

మంత తకు నాజ + మజచియుంట 
wae a 

కే, వింత పుటినం గనుగలి + చింతసేయ 
లు ౧ 

కుంట మాన్యుల పట్టున 4 నొక్కు వరా 



$64 ఆము _కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యా నము 

చూడకుంట విహీనుల. * గూడుకొంట 

వ్యసనియైయుంట చలముంట + వలదు పతికి, బలి 

టీ. దండ సౌారుప్యుంబు=క' ఠిన శిక్ష యు, కొం డెంబునక =సెశున్యమందు, అత 

ర్క-ము=చర్చచేసిపరీకీ ంపకుండుటయు, ఆరి=క తునితోడ్క సంధికికొ= సమాధాన 

పడుటకు, ఎడయీక=సందీయక్క మరల (బడుట=కిరుగు బాటగుటయు, ఆవలితప్పె 

న్ని కన్న = దేశాంతరమందుండి తనకక్క_డి స్వామిచెసినయపరాధము నెంచి తన్ను నమ్మి 

చూడవచ్చిన, వి దేళ్ళుక =వై దేశికుని, వెజచుట= చెడగొట్టుట, (ప్రి ప్రవ ర్హకునకుక= 

(పతికూలుడైన ప్రధానికి, ఏర్పడ (౫క= జేట పడునట్లు, చేల=ఆలో చన నేయుటయు, 

జునులవిశ్వా సంబు=| ప్రజలకు (గల య పీతిని) కను౦గొ'ని= తెలిసీ కొొనిి మెల(గుట=వారి 

తోంవాడి ముంటయు,. విశ్వసనీయులక్-=నమ్ముందగినవారలన్యు వేర్చజ మట= భేద 

ముగలవారిని యెన్ని కొనుటయు, మోమోటకా=ముఖ వీతిచేత్యు మంతంబువోకా= 

ఆలోచించుస్థలమంచు, మిక్కి- లిడుకొంట = ఆలో చనకు 6 దగనివారినిం జేర్చు కొనుట యు 

న్కు మంత ఖే త్తకుక =ఆలో చన వెల డిచేసీన పురుషునకు, ఆజ్ఞ =శికు విధించుటను, మజచి 

యుంట==విస్మరించి ముండుటయు, వింత పుట్టెనన్ =ఊ స చేములుజనింపగాాకనుగల్లి= 

మెల6ంకువగలవా6 డై, చింత సేయకుంట =వానికిలబతికావింప నాలోచింపకుండుటయు, 

మాన్యులపట్టునక =ప్రూజ్యులవియ మై, ఒక్క_చూసపె= ఏకరీతి గా, చూడకుంట=ప్రూజు 

నసేయకుండుట యు, హీ నులక =దుష్టులతో డ, కూడుకొంట =నహ వానము (జే ముటయు, 

వ్య స నియై యుంట= (త్రై ద్యూక మృగయాదిచింతలు గలవాడై ముండుటయు చలముం 

ట౭పట్లు వలక లిగియుండుట మును (అనగా మాత్సర్యము కలిమియనుట), పతికికా = 

రాజానకు, వలదు=కూడను, 

తా. రాజెనవానికి నీపద్యమునందు( జెప్పంబడియున్న దండ పారు ప్యాది దురు 
గ (0 ౧ 

ఆములు లేకయుండెనేని చిరకౌలము రాజ్య సుఖ మనుభవించుచుండు ననులు, 

క. తివిధో త్పాతము లొదవిన, నవనివిభుండు విడువవలయు? న ధిక ద్ర వ్యం 

బవసీసురముఖసురముఖు పవనసఖముఖముల భు క్రిబలిహోమవిధి౯. 

టీ. (తవిధో త్పాతములుడదివ్య భౌ మాంతేరిక్ష ము లనియెడు మూండు తెఅంగు లై 

'తెలియవచ్చునట్రికిళ్లు, ఒద వినకా =జనింపలగా, అవనివిభుండు= రాజు అ...లకొ-అవనీ 

సురముఖ=|బావా్మాణముఖమందున్సు సురముఖు=దెపతావదనమందును పవనసఖముఖ 

ములక = అగ్ని ముఖమందును భు_క్టి= భోజన ముల చేతను, బలి=స్రూజోపహో రాదుల చేత 
ను హోమవిధిక = (వేల్పుట చేతను, అధిక (దవ్యంబు = పెకళ్కుధనమున్సు విడువవల 

యుక = వినియోగము చెయవలయును. (కమూ=లంకెరము, 



చతుర్థాశ్వాస ము, లర్ 

తా, (తవిధో త్చాతలవ్షణము. నృద్ధవసిష్థుండు చెప్పియున్నా6డు. * ద్రవిజాయీ 
బుత్న[గహో స్టేదివాఖ్యా మవోసల వాః, పరి వేపే౦్యదధనురుల్కా_ గంధర్వ నగరనిర్హా 
తాక, గగనవికొరజ మేతన్మభ్యమఫలదం త థాంతరిక్ష౦చ్చ భూమిభవాఖౌమాస్సు్యు 
శృరస్థిరా నస్తునంభవాయేచ, ఏ లేఒధమఫులదాస్స్యు స్టేపొంకథయామి ఫలాని 

— 1D అగ గరా ల ~~ రూపాణి. ఆ బాలవిద్వజ్జనసు ప సిద్ధం యద్వ స్తురూ పంపకృతంతతోన్యత్, ఉత్పాత 
7 ని హో క్ : అను మా ద్యా(క్ర్రివిధంవ దంతి దివ్యాంతరిక్ష త తిజన్మ భేదం. ” తదుత్స త్తికౌరణము వృద్ధ 

ర్ జభ య ర జ స్ ఆ ఎల వాం వ | వసిష్టు (శు చేప్పయున్నా (డు, అధర్మత స్టగసత్యాచ్చ నాగస్టీక శి దతిలో ఖతః, 

అనాచారా న్న్ఫృృణాం నిత్య ముపసర్గః ప్రజాయ తే, తద్చేదా డ్ర్రువిధోత్సాతా జా 
యం లే దుగఖరో గాః, దివ్యాంతరిక్ష క్షీ అజా; వికారా ఘాోరరూపిణః.) వరాపో 
క్రి*మనుజానామపచారా దపరకా దేవతాస్స జం ల్యే తాకా, తత్పంతిఘాూ తాయన్ఫ 
ల చ అల్లో 

ఆ కు శాంతిం "రా పప యుంజీత.) గార్గివచనము. *ఆఅకృ త్వాళాంతికం రాజా చదునఖాం 

భోధా నిమజ్ఞ క్క ఫు రే జనపదే కో కే వాహ నేషు ప్రరోహి కే త్రీ స్వాత్మనిచ ఫుత్త్రేషు 
పజంతే వెవమపసు.ి ఆనియున్న దున, రా జటియుతా ,తేంబులు గలుగకుండునటు ఖీ a లు శో లు య 
పాలింపవలయు, నొక విధంబున నవి ౫లిగాశేనిి యన్యపపి తేమ? ( దచ్చాంతి యొనను 
జేయసలయును. 

డ్, స్పర్థ పరస్పరంబు దొర 4 పట్టున యోధులపట్టున న్న పుల్ 

నర్ధన మొందం జేయం దగు + వారిహి తాహితచర్య లొండ వం 
తర్ధి మిధోవ్యథావహా హిత ప్రథమా నసమాన తా ప్రథా 
ధూర్జర తాదులం దగిలి + ద్రోహపుంజింతం దలంప రేమియు౯. 254 

టీ, నృ ఫుల్ = రాజులు, దొరలపట్టునక =గొప్పయుద్యో గస్థులవిష యమునను, 
యోధులపట్టునక =వారి కింద నుండు భటుల విషయమునను పర స్పరంబు=జఒండొ"రు 
లకు, స్పర్థ =విరోధము, వర్ధన మొ౦దక =వృద్ధి (బొందునట్లుగ, చవేయందగుకా= చేయ 
వలయును (అట్లుకల హ ము పుట్లించినట్టయినను), వా.*.లు - వారి=వారలయొక్క-, 
హి తాహితచర్యలు=మంచి చెడ్డనడతలు, అంతర్థిక = దాయటను, ఒందవు=పొందవు, 
మి...ల౯ా - మిథః=అన్యోన్యము, ఫ్య థావహ=దుగఖెపీతువగు, పీత = ఇష్టులని, 
(ప్రథమాన=పసీద్ధులె, సమాన తౌ=సము లై యుండుట చెత-నెన, (పథాజ్యపనిద్ధియొ 
క్క, ధూర్థర తా దులకా = ధుర ౦0ధరత్వీము మొద లగువానియందు, తేగిలి = తేగులు 

కొని ఏమియుకొ=ఇంచుక ౦ తనను [దోహా ఫుంజింతకా=చెడుచింతను, తలంపరు= 

స్మరింపరు. (అందజును హి తాచరణమఘునం దాసక్తు లెయుంను రనుట.) 

చ. ధరణిపుం డెందునేం దగదు + తాం జన నూజట కొక్కనిం దగుం 
దొర నొనరించి వంప నరి + దుర్చలుచేం జెడం డాతం డర్ధభూ 
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క్రితు రగర్జి లేక కొలు * గాండటు సేయ ద్విజాన్యుం. డల్క కా 
నెరపు నతేండును౯ వలయు + నిండినదుర్లబలోర్వి యీం దగు. కకక 

టీ. ధరణిపు ండు=రాజు ఎంచునేకా = ఎచ్చటికెచ్చటికేనియును, ఈాక== 
తాను చనందగదు=చనరాదుకనుక, ఊరటకుకా = తేనకు సహాయము గానుండుటక్షు, 
ఒక్క_నిక =ఒక్క_న్సి దొరక =| పభువ్రనుగా, ఒనరించిజచేనీ, పంపక్రా = ఆంపుట్క 

తగుకా=యు క్షము, కరకు దుర్భలుచేకా = బలహీనునిచేత ఇడండు= 
సాధింపంబడండు (శా వును ఆతీండు=ఆయధికొరపురుషుండు, అ. ద్ధి - అర్థ =రొ 

క్క_ముయొక్క_యు, భూ=వలయునట్టి భూమి యొక్క_యును, కరి = ఏనుంగులయొ 
క్యు, తురగ =గుజ్ఞిములయొ క్క యును, ) బుద్ధి = సమృద్ధి , లేక లేకయుం డె నేని, 
కొఆిగాండు=పనికిరాయడు, అటుసే సేయ కొ= అట్టు "పెంప్ర జేసీనడప్రుటకు, ద్విజాన్యు( 

డుజ =థ్నీ త్రీయు(డులోనగువా(డు, అల్మ_క=అళుకు లేక నెరపుకొ = తగినవా౯డై 

నిలుచును, ఆత౧డునుక == =ఆ (బాహ్మణు(డును, వల యుక = రాజునకాష్ట ఫ్రుండి యుండ 
వలయును, నిం, ర్వి - నిండిన=నిండారిన, దుర్గ్షబలోర్వి= =దుర్గమును గజతురంగ బల 
ములును భూములున్తు ఈందగుకా = జఇయ్యంద గును. 

తా. దుర్గస్థల ములు (వాహవాణుల కీయక శ త్రీ)యా గులకిచ్చిన వారు మళ్ల 
బడి పోళుదు రనుట, 

క, అడవులు గడి చేశములవి 

దడములుగా(6 బంపు మాత 4 ధరణిస్థలికి౯ 

నడుములవి పాళ్లువాళ్లుగం 

బొడిపీంపుము దన్యు బాధ + పొందక యుండ౯. 256 
ట్రీ, గడిదేళములవి=గడిస్థలములయంనుల ల, ఆడవులు=విపినములను, దడ 

ములుగాక=బలువిడి-గా, పెంప్రుము= కావృెద్ధి బొందింపుము, ఆ,, కిక్ _ ఆ తన 
యొక్క, ధరణీస్థలి కిక = దేశమునకు, నడుములని= మధ్య మననుండునటై యడవులను) 
దస్యు బాధ=దొరగ లవలనియుప్య దవము, పొందకయుండకా =క లుగకుండునట్లు, వొళ్లు 
పొళ్ళుగన్ తు నుకలు గా, పొడీపింప్రముజున టీ కింప్రము. 

తా. నీయేలుబడిజేశ మునందు మధ్య ముననున్న యడవులను జోరచాధ లేక 
యుండుటకై ఫొడిపొడిగా( గొట్టె వేయిం౦పు మనుట. 

చ, కమం గుబుమన్నె పుంగవానఃచారిజనం బెడ దోషద్య్లి, రు 
డ్యము. గడుగంగం బూన్కి చె౫ + దల్లిన సర్వము బాస నీగి వ 
శ్యముగ నొనర్చుం దాడి కగు * నాగడి కొలలకు న్న తాపరా 
ధమును సహా స్తదండము న*తర్క్యము సర్వము నేలువానిక౯ా. 25 



చతుర్థాశ్వాసము, 67 

టీ, క్షమకా=భూమియం౦ద్యు కుఖుమన్నె ప్రుంగ హనచారిజనం బెడన్ = కొంచె 

పాటిమ నన్నె జీకముగల యాటవిక జనులపట్ట, దోప దృష్టి=దోప. మెంచుట, కుడ్యమున్ 
=మంటి గోడను, కడుగంగంయూన్కి_ = మన్ను లేవకుండంగడుగుటకు దొరకొన్న చంద 
ము ఆల్లినన్ =వా రిపట్ల (గోప గించినను, సర్వము చెగదు=మొదలంట తెగదు, వాసన్ = 
సత్య వాక్యము చెప్పుట చేత్స ఈగన్ = వాహ నామలనిచ్చుట చేతను, వళ్యముగన్ = 
తనకువారువళ నర్తులగునట్లు గా, ఒనర్చన్ = చేసికొన్న ట్టయిన, దాడికిన్ = శ తువుల 
మి6దద౦ డెత్తుటకు, అనక ==పనికివచ్చును, గడికిొల్లలకుకా = గడిచేళములుకొల్ల 6 
బెట్టుటకున్కు బె "౯ ఆపనికివచ్చును, సర్వమున్ =సమ స్తమును, ఏలువానికిన్ = పరిపాల 
నము (జేయు రాజునకు, శ తాపరాధమును=అ నేకులుచేయునట్రి యపరాధమున్కు సహన 

దండమున్ =అ నేకజనులను శిక్షీ ంచుటయును,ఆతర్మ్యము=తేల౦ంచుటయు క్తముకాదు. 

తే, సింధుర మహాళ్వముఖ్యము + ల్వేర్చు చాల 
దీవి వణిజుల కూళ్లు సాద్దృహములు పురి 

గొలుపు. చేజంబు వెల మేలు + గలుగ బాత 
వారిగా జేయు మరి నవి+ చేరకుండ,. ౨56 

కీ. సీం. .ల్ -సింధుర= ఏనుంగులున్వు మవోళ్వ = గొప్పయశ్వములుు ముఖ్య 
ముల్ =లోన గువానిని, చే.. .కన్ - చెచ్చు= తెచ్చుచున్నట్టి, చాల = దూరముననున్న, 

దీవినణిజాలకున్ =దీ(పములయంద లి పర్తకులకు, ఊోళ్ల్ళు=(గామముల్కు ఫురిన్ = నీపట్టణ 

మందు సద్గృవాములు=మంచియిండ్లును, కొలువున్ =నిత్యము నీ సేవయాూ ను, త్రేజము= 
బహుమానములునుు వెల మేలు=వారికొనుమొదలుమో(దనాదాయమును కలుగన్ = 

కలుగునట్లు గా, (చేని యనుపదమ ధ్యాహార్యము. ) అవి=ఆగ జా దిఐస్తువులు, ఆరిన్ =నీళ 

(తువును, చేరకుండన్ =చెందకయుండునట్లు (సాంతవారింగాన్ =వారలను నీవారిని 
గాను చేయుము =జఒనర్వుకొనుము. 

లే. గడి నృపులరాయ బారుల యెడం గొలువున 
సరససల్హాపములు రాజు + సలుపవలయు. 

గార్యఖడ్లము లనుచరు + ల్లానం బలుక 

వలయు నవి మెత్తి (దాం చేలం + బలుకవలయు. 259 

టీ. రాజు=(పభువు, గ...డన్.గడిన్ఫ పుల=తేనభూమికి సమనంతర దేశాధిపళు 

లయొక్క_, రాయబారులయెడన్ = నియోగులపట్లను కొలువునన్ ఆతేనక చ్చేరియందు 

సర ననల్లాపములు =ర సయు క ములగు మంచిమాట లె సలుపవలయున్ = ఆడవలయును, 

కార్య ఖడ్గము లు కెర్యసమా'చార ములను ఖడసమా చారములను, అను చరుల్ కనమో 

పస్థులు, “కొనన్ జ తె లియునట్లు, పలుక వలయున్ =వచింపవలయూును, అవి=ఇారుల చేతి 



865 ఆము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

నట్లు చెప్పంబడినమాటలను, తొన్ ='రా జొ, మెత్తి)న్ = న్నే వాఖ్య పాయముచేత, తేల 

బలుకవల యున్ =అమాటలు తప్పిదము 'లెనవిశావని తేల బులుకవల మును. 

“వే. తా నవంబుగ దొరంజేయు వానిమం త 

మునకు వేగమె లోంజేయం+ జనదు వాండు 

9 
అచ 

కొ త్తమన్నన రహి ననుం + గులక జెప్ప 

నయిన నదిచెడు మటీవా(డు* నడయు గాన, 260 

టీ. (రాజా, తాన్ =తౌన్ము నవంబుగన్ జ కొ త్తగా, వొరంజేయువానిన్ = 

దొరతనమిచ్చి ఇంప్ప్ర (జేసిననరుని, మం|తేమునకుక=అలో చనకు, వేగమె-వేగిరము 

గ్రా లో (జేయ(జనదు=కూర్చి కొనగూడదు, (అట్లు చేర్చు కొనినట్లాయె నా) వాండు= 

ఆ(కొ త్తయుద్యోగస్థుండు, (కొ త్తనున్ననక్ ఊనూతనపుబహుమాన ములకు నుఫ్చా౦ంగ్వి 

రహి కొ= తేజముతో, అను౮సలకుక౯ొ=ఠ ననెయ్యురకు, చెప్పక వెప్పంగా్సా అయి 

నకాజకొనసాగినను, అది=ఆకౌర్యము, చెడు = కొక పోవును, మటీ=ఇంతియనకెక్క 

వాడుక” = అట్టు మ౦త్రమును 'బెటంబెట్టినవాండును) అడంగుకా = చెడిపోవ్రను, 

“కోనకొజకొవున, (మంత్రేమునకు లో జేయల౮నాడదని యన్వయను.) 

నీ, పాతబవాశ్రుతధర్మ+రత శూర తాస్వపూ, 

ర్షతల మని ఏజుల దుర్లముల నిలిపి 
ద o 

పులిజున్ను మొదలుగా. + బురుహాయుపా వథి, 

కం దుండ సవరణ + ల్పొందుప టిచి 

చీమంతే మొనను + సామంతకోటికి, 

మితేము దప్పక యుండ + జీతు లొసంగి 

యా యాధిక వయా + నధికంబునుం బ్రజా, 

- విరుజంబుగాగ బం+డరువుం గూర్చి 

త్తే, శీణరిపుధాతి జరద్భష్టి+ చెత జూచి 

9. 
బకగతి పహాూఠాద్ల హించి త బ్రజయు నొవ్వ 

కయ పగజగా శ్రములనె చీ+ కాకుపణుచు 

నృపతి డెందానం జేయిడి + నిదృవోవు, 261 

టీ. హీఠ...లక౯ - హీత=కుళలచింత చేతను, బహు శుత=వి శేప శాస్త్ర పరిచిలి 

చేతను, ధర్మరతేజాన్యాయాస _క్టిచేక న్యు కూర తా=మగ (టిమి చేతను, సృపూర్వతేలక = 

తనవంళ[కమానుగత్వము చేతిను, (కూడి) మకా ద్విజులకా = వృద్ధాయ గుచున్న (వాహ 

ఇలను, నుర్గములకా =గుర్గ స్థల ముల యంచు, నిలిపి=ఊం౦చి, ప్రులిజాన్ను మొదలు-గాక = 



చతుర్థాళ్వాస ము, న్రీ69 

పులిజున్ను మొద లెన నిఖిల౦బగు నప్రూర (వస్తువులును ఫురు పాయు పూవధికిక నూ ఆం 

సంవత్సేరములవటికును, ఆందుండ౯ = ఆమర్గములయందుండునట్లు, సవరణల్ =పద్గతు 

లు, పొందుపఅచి==కలుగంజేసీ సామంతకోటిక్షికా తన్ను (గొలుచుచుండుమ న్ని గాం 

డక, చీమంతేయెనను= కొం చె మెనను, మితముకొ=అడు కొన న్నరీతిన్సి తప్పకయుండన్ 

=తేప్పిపోకుండ్క క్నీతులు=భూ ములు, ఒసంగి=ఇచ్చి, ఆయాధికవ్యయాన ధికంబును= 
అదాయ మెక్కు_డుగాను వ్యయము తక్కువగాను, (పజావిరుజంబుగాంగక=లతన దేశ 

ఫుజనులు నొవ్వనియట్లు గా బండరువున్ హర్చి=బొక్క_ సమునించి, &. . .తిన్ _త్నీణ 
రిఫు= శత యిష్షు వెనక తుని యొక్క. , ఛా తిక దేశమును , చరదృష్టి చేతకా= వేగు వాం డ 

చేతను, చూచి=ఎతీంగ్కి బకగ తికౌొ=కెంగ చందమునంబొంచియుండి, హతాద్ధ్రహిం 

చి=సమయము తటస్థింపంగా నొక్క దా(టున నాకమించ్చి తాకా = తానును, (పజ 

యుకొ=తే నయొ క్క (పజలును; నొవ్వకయ=నొప్పింజెందకయ్యే ప ప, . .నె-పగజ=తీన 

క తువులయొక్క, గాతములనె=దేహముల నే చీ.. .తి_చీకాకపజిచు=కల కపడు 

నట్టుచేయుచున్న, నృపతి=రాజు, డెందానక =టొమ్మును చేయిడి=హ స్హమునుంచు 

కొని, ని దవోవుక =సుఖముగా నిద్రించును. 

తా. ఇందు6 జెప్పంబడియున్న విధముగా రాజు (పవ ర్తించె నేని యం౧చేనియు 

కోద మునొందక సుఖంబుల ననుభవించుచుండు ననుట. 

క ఎచ్చో గజమఘోటక్రయ, తచ్చర్వణసుభటజీమితద్విజసురపూ 

జోచ్చనిజభోగముల రగు వెచ్చము వెచ్చంబు గాదు+వి త్రంబున కుక్కా 

టీ, విత్తంబునకుక్ =రా జార్జించినధన మునకు, ఎచ్చోక = ఏకాలమందున్వుగ .. * 

అకున్ -గజ = ఏనుంగులయొక్క_యు, ఇరాట=అళ్య్థములయొక్క_్యయు, [కయజ=కొను 

టకును, తీచ్చర్యణ=వాని మే ప్రనకును, సుభటజీవితే=మంచి రాణుపకు నిచ్చునట్రి జీతముల 

కును ద్విజజ( బాహ్మణులయొ క్క_యు, సుర=దేవతలయొ క్క_యుు వూజా=ఫూజి 

అకును, ఊచ్చనిజభోగములకున్ =ఊన్న తేము లై న తనయనుభవములకును, అగు=ఆగు 

నటువంటి, వెచ్చము=వ్యయము, వెచ్చంబు కొదు=వ్యయ ముకాదు. 

తా. పెెని చెప్ప (బడినవాని విషయ మె న్యయ మవళ్య ము గా (6 జేయవలరము గాన 

నిది దుర్గ సయ మని తలంపరాదు. 

ఆ, ప్రతిన వలదు వైరోపట్టున నృపతికి 

దండు వెడల. దిణి కుండు. దీజు > 

గాన్ యుండియుండి + కాలాంతరమున నె 

గార్యకాంయొ యంక+గాండొ నృపుండు, 2683 

47 



$70 ఆము కృమాల్యద,; సవ్యాఖ్యానము 

టీ, నృపతికిన్ = రాజునకు, వై రిపట్టునన్ =పగతునిపట్టున, |ప్రతిన= పతిజ్ఞ, వల 
e a SA) ౬ రా 

దుజ=ఎప్పటికిని కూడదు, ద౦డు'వెడలన్ =ఆయుద్ధయా_తకుంోయినను, తీరకుండంన్ = 

నిర్ణయించుకొన్న సమయమునకు ముగింపు కెకపోవును, తీరున్ ఆముగింపగును, కాళ్ల 

యుండియుండి= అప్పటికి. గాకుండనుండియుండ్, కాలా౦తరమునన్ =మ బీ యొకసమ 

యమందు, కౌన్ =అవును, నృఫుండం =రాజై నవాండు, 'కౌర్యకాండో=కార్యపరుడో, 

అంకగాండో=సమరకీలుండో (అనంగాం శాకువుచేతం గార్యపరుండె యనుట,) 

వ పోరానిపట్ల బొడుచుట, వైరిబలము దిరుగ జయము+స్వర్గము నగునా 

నారూపయంత్ర, తత్పా, కారాదులపట్లం బ్రజనె*కవియింపం దగుకా, 

టీ రాజు పోరానిపట్టన్ =క|తువులు పెకి వెళ్లుటకు ననరులేకయున్న సమయ 
య యె య 

ములను పొడుచుటన్ =పోరునం గొట్టుట చేత, వైరిబలము=ళ్శతుబలము తిరుగన్= 

ఏవంక౭్యబోవ నళక్య మొ తెగించి తిరుగుబాటుకౌ౯గా జయము= గెలుపెనన్కు స్వర్గమున్ 
జో 5 చ జ్ శ్ =వీరస్యర్గమెనను, అగున్ =సిద్ధమౌను, (అనలా (దోవలేక యిక్క_ట్టుననున్న శత్రు 

వులబలఠలమును జెనక రా దనుట.) నానారూపయం[(తే=జపలు దెఅంగులగు నాయుధవి శేష 

ములపట్లును, తత్ =ఆ ళ్యతురాజులయొక్క_, పా కెరాదులపట్లకా=కోటలు మొ దలగు 

వానియందును, (పజ"నె=తేనబలము నెె కవియింప౦దగ్గుజ్=కవి యునట్లు చేయవలయును 

గాని తాను బోగాడ దనుట. 

చ. మనమున కొండు రెండు మటు + మంత్రముల నృరిపోవ జెప్పినం 

జనపతు లాతేనిం విలువ + సాగుదు రాగతి సా బల్చున 

చ్చనువున కే ధనాది గొని + సంగతి గానివి క్రోవి చేయం జె 
ప్పు నృపతి దదృహిశ్చరిత+ ముం జరుచేం బరికింపంగా. దగు౯. 265 

టీ. మనమునకుజా= రాజులయొక్క_యుల్లమునకు, ఒండురెండుముటు = ఒకటి 

రెండుమాజులు), మంటతములక్ =ఆలో చనలను, సరిపోవకా=సరిపడునట్టు, చెప్పిన౯= 

చెప్పినట్టాయె నా, జనపతులు= రాజులు, ఆతనిక౯ = ఆట్టుద మమనంబునకు సరిపడ జెప్పి 

యున్న వానిని పిలువసాగుదురు =పీలువ నారంభింతురు, ఆగశికా=ఆతీరునన్సు సారెం 

బిల్బు =మాటీమాటికింబిలువనంపినట్టి, అచ్చనువునకే= ఆచొ రవశే ధనాది=రొక్కము 

మొదలగువానిని, కొని=పహారివలన సం వాదించికొని,_కొవ్వి=మదించి, సంగతిగానివి= 

అసంగతములయిన కొన్నిపనులను, చేయకా=ఒనర్చుటకై , చెప్పుకా'=నిర్గయించును, 

(అట్లుగావున), నృపతి=రాజ్యు తత్ = ఆయాలోచనం జెప్పు వానియొక్క_, బహిళ్చరిత 

ముక = వెలినడవడిని, చరుచేకా= వేగువానిచేత, పరికింపరలాందగుకా = తెలిసికొన 

_ వలయును, 



చతుర్థాశ్వాసము. క్రీ?1 

తా. రాజైనవా(డు శెండుమా(డు ఆలో చనలశే బేలుపోయి వానినమ్మియుం 
డక వీండు పరహితుం.డై యోజనలు చెప్పుచున్న వాడో, లేక తనక హితబుద్ధినిం జెప్పు 
చున్న వాడో, యని వాని వెలినడవడి నితరులచేం చెలిసీ కొనవలయు ననుట. 

క. గడివాండు చెడునెయీం దగుం 

జెడయదేయుట చెడండయీని 4 చెల్మీయె త్రగుం బె 

గడివాం డేపని కగుందన 

గడివాం డరియెనం దన కె + గడికావంబడు౯, 266 
టీ, గడివా(డు=తేనపగ వానిమానిసీయై తనగడినరిహాద్దుననుండువాండుు చెడు 

నయేకొ= చెడునట్లుతో €చినపక్షమున, చెడణజేయుట=అట్టుపొ డిచిచెజ పుట, తగుకొ= 
యుక్తము, చెడండయేని = చెడండనితోంచినట్టాయె న్యా చెల్ళ్మియెతగుకా = వానితో 
మెత్తియొ నర్చుటయె మంచిదితనగడివాండు =తేనయొ క్క_ యెల్ల యందు గావలియుండు 

వాండు, అరియైనక=తనకుళతువై నట్టాయెనా, సెగడివా(డు= పని నీమయొక్క_గడి 
కాచువా(డ్కు ఏపనిక గుకొ=ఏమి కార్యమునకు వచ్చును, తనకే=తనకొఆకే గడికావం 
బడుకొ=గడిరకీ ౦పయబడును. 

"తే. రాష్ట్ర మెరియింపుకొనుము దు+రములు తదవ 

రోధ మగపడ్డం బుట్టింటిరూఢి నడపు 

పరుషములు త ద్రిపులరాయ?+ బారులెదుటం 

బలుకకుము సంధి యొక వేళ + వలసీయుండు. లర 
టీ. రాష్ట్రాముజనీ శ్యతురాష్ట్ర్రమును, దుర్గములు = వారిదుర్గస్తానములను, ఎరి రు రలు ౧ ౧౮ 

యింపుకొనుము=పహారింపు ము, తదనరోధము = వార్షిక్ర్రీలు, అగపడ్డక =దొరకి లేని, 

ఫుట్రింటిరూఢిక=అ స్రీలు ఫుట్టినింటనుండంగా శీమిమర్యాద నడుచునో యట్టిమ 
రాద్యను, నడపుము=జరగింపుము, తీ...టన్ _తే| దిపులడాఆ శ|తువులయొక్క._, రాయ 

కములు, పలుకకుము=పచింపకుము, ఒక వేళన్ =ఒక సమయమునందు నరధి = సమా 

థానమ్ము వల సీయుండున్ =కౌవలనీయుండును గనుకొ పరుషము లాడగ౧౫గాడ దని పూ 

ర్భముతో ననయము. 

ఆం, ఆభివార ఫఘనగ+ రాంబుదూప.తరుజ్ని 

రంత రా దిగహన+దంతురో గ 
క్ష శూ (7 

కకటోర్వి మేరు + గిరిసమార్భము వచ్చు 
నేని చొరకు మంపు + మిడుము కొనల 268 

టీ. అభిచార=అభిచార క్రియలు చేయుజనులచేత్క ఘన = నిబిడమెయున్న 
టియు గరాంబుజవిప జలముల చెతేను డూషితే = దుస మెనట్రియు, రుజ్ని రంకేర = 
ల రు ర 



79 ఆముక్తమాల్యద శ సవ్యాఖా ఖ్ట్న ము 

వ్యాధిబహుళ్ మెనట్టియు ఆ ది=కొండల చెత, గపహాన=కెజడవుల చేతను, దంతుర= 

(ప్రవేశింప నళక్య మెనట్టి, ఉ్యాగ కీకటోర్వి = ధూర్తులగు స్టుచ్చులయొక్క_భూ ములను, 
మేరగిరి=హేమాదితో, సమ=తుల్య మైన, అర్థము=[దవ్యము, వచ్చు నేని=ల ఖించు 

నట్లుండినను, చొ రకజునీవు వెళ్లక, ఇడుముకొన (గన్ = ఆదేశ ముల న్యాకమించునట్టు, 

అంప్రము=దళములనుమా(తేము పంపుము. 

క, రాణింపం బల్కి_ తనపని 

జాణ కొను. గొలుచు సంత+సపుంద జీ. దొలలసం 

ద్రాణ వెడం గపటమాానిసి 

నాకా మెజులగ బచ్చు గాంగ + నరపతికిం దగుకా. 269 

టీ. కపటమానిసి = కుత్సితుండైన మనుష్యుండు, రాణింపన్ = ఇంఫుపుట్టు 

నట్లుగా పల్కి =మాటలాడి జాణైఆచతురుండే, తనపనిన్ =స్య|పయోజనమును, 

కొనున్ =కెొజేనీకొనున్కు సంతసపుంద టిన్ =వొర లంత్సాహావంతు లై యున్న సమ 

యంబునను, కొలుచున్ =కొలువుంజేయును, (తౌణచెడక=దొర కించుక బలిమిద ప్పి 

దిగులాంద (గా, తొలంగుకా =దా౧టిపోవును, నాణెయుమంచి'చెడ్డల ను, ఎటు యక్షా 

తా దెలిసికొనుటక్కు బద్చుూగాంగణా = కోమటివానివలె నుండుట్ట నరపతికిన్ = 

శనికి తగుకొ=ఎఆఅమరియుండును. 

నీ, తద్ జ్ఞ మండలీ. గూర్చి + ధాతువుల్ చెలిసి హే, 

మాదుల( గొని ప్రకృ+త్యనుగుణాల్చ 

జీననా హృతులచే( + చెలగి మహోబలో, 

ద్రేకంబు మర్ద న 4 రి త్రం బేసి 

న్నే హోరు డగుచు న జేవంబు. బోమీంచి, 

నరవర్ణ ములతప్సుఃసరణు లుడీవీ 

సతతద్విజ పృతి*స్థా శా లియె బలి, 

యించుపట్టులు బలి+యించి పలుచం 

లే, జేయుపట్టులు పలుచంా. + చేసి తేజ 

మెసంగ శోధన మజునక + మెస వలయు 

సాంగ రాజ్య ము కెత్తుగ + స్వాంగ రాజ్య 

'మొక్క_-యెొత్తుగ నృపతి యా+యువ్యపరత, 270 

ఆన, ఈపద్యమునందు స్వాంగ రాజ్యమును బాలించు నంగి సొంగ ర౭జ్యమును 

రాజై నవాండు పఏిపాలింపవల యునని రండర్థములు సచ్చునట్లు చెప్పుచున్నాడు. 



చతు ర్భా శ్వాసము, 878 

టీ, తద్జ్ఞ మండలికా = వై ద్యులను, అభిజ్ఞాలను, కూర్చి కలయ డేని, ధాతువు 

ల్ =న ప్పథధాతువులను, సువర్తాదిజనకము లై నధాతువులను, తే లిసి=-ఎణింగి, హేమాదు 

లుగొని=సువర్ల భస్మము మొదలగువాని బుచ్చుకొని, , ఆధాతువులయందండు సువర్లర 

జతాదులను న్వీకరించి (ప... .చేకా_ పక్ఫతి=తనళరీర! పకృతికిని |ప్రజలకున్కు ఆను 
గుణ=తేగునట్లు, ఆల్ఫ జీవన=మితే మెనయ న్నో దక ములయొక్క_.యు, మితేమెన దవ్యము 

యొక్క_ యు, అహృతులచేక=పుచ్చుకొనుట చేత, చెలంగీ=ఒప్పి, మహాబలో(దేకం 

బుకొ=వాయువుయొ క్క_|పకోపమును, (పబలళ తువ్రుయొక ,-యోాద్దక్యమును, మర్ల 

నకొ=అంగమర్లనచేతను ,దండించుటచేతన్యురి కృంజేసీ=మట్టుపజిచ్చి స్ట వాద్ద్రుండగుక్ 

అభ్యంజనమును, సేముయు6గ లవా౭డే, అశేపంబుల కొనక లావయవిములను, సమ 

స్మపజలను, పోషించి= పెంపొంద (జేసీ నర కా=పలితేమునుు వర్హములతేప్పుసర ణులు= 

చవహామం దాయా స్థానముల వన్నెలు మాజుటను, నర వర్ష ముల=మను ష్యూలయొ క్క 

వాణాదివర్ష ములయొ క, తప్పు సరణులు= కా(శ్త్ర విరుద్ధాచారములను , ఉడిపి=తదుచి 

త్ర కియలచేతనుమాన్సి, సతతద్వి జ్మపతిహైళాలియై = ఎల్లప్పుడు ంబలువరుసలకును, (బాహా 

ణులకును దార రడ తీషలను నంపాడించుటచే నొప్పుచున్న వాడే, బలియించుపట్టులు 

బలియి౦చి= హ్ ముష్టాదులను, దుర్తముఅను బలియ (చేసీ ) పలుచంజేయుపట్టులు బలా 

చలగాంజేసీ = ఉద 'రొదులను, మధ్య చేళ మునంద లి యడనవులను బలుచంగా జేసీ తేజ 

మెన(గకొ==-ఐఇం[దియ(పతాపము ల భివ్ఫ ద్ధియగునట్లు, శోధనక్రా జావ స్తీ శోధనను నగర 

శోధనను, మజుపక=విస్మ తింజెందక్క నృపతి= రాజు, ఆయుష్యపరతక = ఆయు 

ర్వద్ధియం దాస క్తు6 డొటవేతను, సంగ రాజ్య ము=కేనక రీరము, ఒక్క_యొత్తుగక = 

ఒజకవంతుగాను, సాంగరాజ్యముజనప్తాంగములతో డిరాజ్యము, ఒక్క_యెత్తుగ కా = 

ఒకి నంతు"గాను, ఎ సంగనలయుక = పెంఫోంద నిలయు ను. 

సీ, సాఖశాయనిక భీషక్సూర్యకము కాల్య, 

వేళ, గా రాంతిక +ద్విజలగోష్టి 

జాము వోవ నమాత్య+సామంతపూర్వకం, 

బన్టార్జనస్థ కా+ యస్టగోవ్యీ 

దినమధ్యమామున మర్ష న వాల్ల ల్ల పూర్వకం, 

బగుసూనసూపకృ+న గ యుగొ్టి 

' యపరాహ్తామున చేవ తార్చనాపూర్వకం, 

"బార్యథ ర్రాధికృ+ద్యతులగోి 

జే, భు క్రిమోంద విదూవకఃపూర్వకము పు 

రాణకవిగోస్టి. చారపూ+ర్వకము సంజ 



§74 ఆము _కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

జాముగాయకగోస్టి. నిిశథ౯ా సుమ ఎవ్రీ 

పూర్వకము ప్ర చ యనీగోస్టి + మానసం బతికి, ౨7 1 

టీ, పతికిన్ = రాజునకు, శాల్యవేళకా =(పభాతసమయమునందు, పత్య్యూషో 
హర్తుఖంకల్య' యనియమరము. సౌ. .. ముంపాఖకాయనిక_సుఖక య నమాయ నియా 

వారును, భృ గ్యా దీననుగ్భ వ్లాంతుసాఖశా యని కొన షీననిరఘువంళమునంధు € గవిష్రం 
గవ్రుండెన కౌళిదాసుని పయో గమున్న ది. భిషక్ == వై ద్యులును,ప్రూర్యకము= మొదలు 
గా, కౌర్తాంతికద్విజుల గోష్టీజజ్యోతిశ్నాన్ర్రవిదు లైన విప్రుల యొక్క. సంబంధమును 
జూ మువోవఐ=జాము పొ చెక్కిన వెనుకను, ఆ. ..బు-అమాత్య-=మం్యతులును, సామంత 

పు — వి స 7 =ఆమర-గాం[డును, పూర్వక ౦బు= మొదలుగా, ఆ... .ష్టీఅర్థారనస్థ=[ ద వ్యార్దనాధి 

కొరమునందుండువారలయొ క్క_యు, చ స్థం కాంయిక్ళ యు, గోష్టి సంబం 

ధము ను, దినమధ్యమమునక = మధ్యాహ్న నసనుయమునంద్భుమ...బు- మర్దన= అంగ మర్డ 
నము జేయునట్టి, మల్ల= =జెట్టివాండు, పూర్వకంబుగక= లోనుగాాసూ ..్టినూదజా 

వ౦టకమువండుంచారియొక యు, సూపక్ళత్ = పప్పకూరలు వందుచారలయొక_ 
యు, మృ గయు=వంటవారికి మాంసము దెచ్చియిచ్చునట్టి వేంటకాం డయొక్క_్యయు, 

గోష్టి=సాంగత్యమును, అపరా వ్హామునక =పగటితృ తీయ భాగమునందు, దేవతార్చనా 

పూర్వక ౦బు= వప్రూజ మొదలుగా ఆర్య= పఫూజ్యులయొక్కా_్యయు, ధర్యాధికృత్ = ధర్యా 
ధికౌరులయొక్క_ యు యతుల= జ్ఞానము నుప డేశించు చున్న నానులయొక్క_యు, 
గోష్టీడా నభయును, భు క్రిమోందక౯ా భోజనము (జేశీనపిమటను, విరూపక సూర్యకము = 

వికటకవులు మొదలుగా, ఫు... .వ్చి-పురాణ=పౌ రాణికలయొక్క_ యు, కవి=కవీళ్ళ 

రులయొక్క_యు గోష్టీ= సభయును, సంజజాము= సాయంకౌలమునం౦దు చారపూర్వ 
కము= వేగులవారు మొదలుగా, గాయక గో ష్టీ = పాఠకులయొక్క_ గోసష్టియును, నిశోన్ = 
రా|తియంద్యుసుషు ప్రిపూర్వకము=నిదవోవుట మొదలుగా, (పేయనీగోష్టి = =తేన పీ 
యురాలిగోష్టీయున్కు పొనంగుక =జప్పును, 

క. హితులు హి తాహితులు సదా 

హితులును నై రాజునెడల * నిటు శ్రీ విధమునకా 
. థీలి ననుచరు లుందురు సం 

తతముక౯ మటి వారి దెల్బె*ద౯కా విను మనసూ. 272 
టీ, ఈపద్యార్థము వెనుకటి పద్య మున స్పష్టమగునుగనుక దీనికి టీక వాయలేగు. 

చ, హితులు భిమగ్గవాజ్ఞబుధ+బృందకవీం ద్ర పురోహీతు, వ తా 
ఫపీతులు ధనార్జనాదినృహకృత్యనియుక్తురు, "నెండ్లి శీలా. 
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హితులు దశావశారి ర్పితసమృద్ధరమాభరణేచు ), లొటనా 

ఫి తమును నట్ట కాం జతురవృత్తి త్రి జరించుట నీతి జేనికి౯. 273 

టీ. భి...ల్_భిషక్= =వై చ్యులును, (గవాజ్ఞ =జ్యాతిషికులును, బుధబ్బంద= 

విద్వత్సమూహమును, కవీంద్ర=కవివరులువు పురోహితుల =పురోహితులును హీ 
తులు= ఇష్టులు, న... *లు-ధనార్డ్ నాది=| దవ్య ముపోగు చేయుట మొ దలగు, నృ పకృత్య= 

రాచకార్యములయం౦దు, ని యు కులు=అధ్య తలు గా నియమింపంబడినవారలు, హీతా 

హీతులు=హితులు-గా నహీతులుగానుందురు. వెండి=మజియు, దశానశారి,తే=-అయా 
లు 

దశానళముచేక నగ రికియ్య బడి నట్టి, సమృద్ధరనూభర ణేద్చులు= సమ్మగ మైన తమయై 

శర్యములను సమయభేదములయ దు మరల6 బొందవలయునని కెచియుండువార 

లు శేవలాహితులు= కేపలళ (తువులు. జెటన్ =అట్టగుటవలన్క అహీతమును=వారి పట్ల 

రా(జేసీనహీ తేమున్ఫు ఆట్లకాన్ =తేద నుగుణమగునట్లు గా, చతురవృ త్తి త్రినొ-నెవుణిచేక, 

చరించుట=వ ర్హించుట్క ట్రీనికిన్ = రాజునకు, నీతి=తగినది, 

ఆ, పాత్రభూతు లెస్స + బరికించి యత డడు 

గకయు నొకడు సెప్పుకయు మునుపుగం 

బనసపండ్లు దిగిన+పరిగ స్వప్నము గన్న 

నెతీగ నొసంగి వెఅయసఃపణచు టొపూ. 274 

ట్. పా తభూతుకా=-సత్న్వా[తేమెనవానిని, లెన్సక =చక్క లా, పరికించి= 

తెలిసీ అతండు-ఆయోగ్య పురుష (డు, ఆడుగకయుకొ=అడుగుటకున్కు ఒకడు సెప్ప 

కయు = మటీయొక్క...€ డతనికి దాన మిమని తనతో. జెప్పటకును మునుపుగక= 

మున్ను గా, పననపండ్లు దిగినపరిగక=మొ త్తీములు గాం బనసపండ్హొ కసారిదిగినచంద 

ముగా, స్వప్న ముగన్న నెటీగకా = కలలో సక అవస్తుజాతముల నొక్క_పర్యాయము 

-గాంజూచినరీతిని ఒసంగి=ఒక్క_ సారిగా నే హేరాళముగానిచ్చి, వెటి (గుపజిచుట= 

ఆసత్సాకేము నద్భుత మొంద (జేయుట, ఒప్పుక్ =తీగును, 

క వీత చేవ క్రి కి యలనువిధిం చిత క్రియలె సూత్మలగుటం బితృభక్తుండ వె 

క్రతిశీలలీప శ్చాంతా, చ్యుతభక్తులకొసంగి పనుపు + మున్నతగతికి౯. 

టీ. పితృ =పితృ దేవతలయొక్క_యా, దేవ= దేవతలయొక్క_యు, (క్రియలక = 

కర్మ్మాములయందు, విధికా=విధిళాస్త్రము చేతను, పితృ్మకియలె = పితృ (ప్రీతికరము లైన 

కర్మము లె సూత్మలగుటక్ =బుద్ధి మంతుల చె విచారింప (దగిన యతిశయము గలవి యగు 

ట్ చెత, పితృ భక్రుండవై =నీవును వితృభక్సి గలవాండ వై, శ్రుతికీలతపశ్ళాంతాచ్యుత 



876 ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

భ క్తులకుక "= శాస్తా9ధ్య యనము చేతను మంచినడకల చేతను వయస్సు చేతేను శాంతుతై 
యచ్యుతునిభ క్టిగల్లియున్న వారలకు, ఒసంగి=అభీప్లనస్తువులనిచ్చి, ఊన్న తేగతికికా= 
సళ్ళ లనూర్థ లోకములకు, పనుపు ము=ఆఅఆ౦పుము. 

క్, దానము ది(జరకుణకును 

జ్ఞానము నిజరకుణకుం + శరణము. జొరు మెం 
చే నారాయణు “రాజ్యాం 

చే నరకం ధ్రువి మటంట + దీరునె యొంట£౯. 976 
టీ, ( యఛావాణసంరత్షణము రాజధ_ర్హమగుటం జేసీ ) దానము= తాంజేయునట్టి 

దానములు, ద్వి జర క్ష ఇకును= బా వాణసంరతణకొజకనియు, క్షైానము=(శీపతిసర్యో 
త్మ షుండనియు నీ సమ స్పచేతనులు నతనికి దానభూతులనిు నెఅుంగుట్కు నిజరత్న అకుగకో ఎతనర &, ణార్థమనియును;( తెలిసీ), ఎం లేక్ మిక్కి. లి, నా రాయణుకా= శీను 
న్నారాయణుని, కరణముంజొరుము= లెస్సలగా ళరణు వేడుము, రాజ్యాం తేనరకం 
ధు9వమటం౦ట = రాజునకు రాజ్యూంతేమునందు నరకము నిళ్ళయమను లోకో క్రిగలదు 
గౌవుననదిఒంటకొ=మటీయుక్క_ దానివలన, తీటు నె =తొలలస నా, (తొలలదనుట,) 

లే ఆలు పతిభ కి _స్త్రపుంస పాళి వావి 
యతి వళిత(ము దిగుజాతు 4 లగృజాతి 

ననుసరించుట హెతివృ క్తి + నధిపుపనికి 

భృత్యు. డొదనుట నృపదండ*భీతిం జుమ్ము. 277 
టీ, నృప=ఓయిరాజా ! ఆలు= భార్య పతిభక్తి= భ ర్హవిషయమెన పూజ్యా ను 

రాగమును, తళ - తఫంస= ప్రీ పుదషులయొ క్క, పాళీ=ప జ్ర, వావి 
వగుసలన్కు యతి=జడదారి, వశిత్యుము=ఇ౦|దియని గ హమును దిగుజా తులు=తేకు, వ 
జాతివారు, ఆగజాకీన్ = మొదటిజాతివారిని, అను నరించుట=భ_క్టియు క్రులె యనున 
రించియుండుటయు, ఆధిపుపనికిన్ =ఏ లెడు వానికార్య మునకు, హాతవృత్తిన్ =మంచి 
నడతేగల వాడై) భృ త్యుండు= బంటు, ఒదవుట=ఉపయోగపడుటయును, దండ భీతి 
జాము=దం౦ండభయము చేత జుమా, 

తౌ. ఇట్టుండుటంజేసీ రాజులకు యు కృదండ మవళ్యక _ర్హృవ్య మనుట, 
ఆ, చంపి భార్శ్మికుండు + సత బొంది మతే బ్రహ్మ 

బారి బొంకి సత్య+ శాలి యార - = 
త్త the YU 

గించి సదుపవాసి + కేడించి శూరుడు 
చింది ధనియు నగు పిచి త్రీ సరణి, 278 



చతుర్థాశ్వాసము. 977 

టీ. చంపిజాదుష్టులనుమచ్చమాపి, ధా ర్మికుండు=ధర్తా తుడునుు సతికా=కేన 
ధ _రృపత్నిని, కూడి=-బుతుకౌలములయందు(గలిసీ, (బహ్మచారియు= | బహ చర్య ము 

సల్పువాండున్యు బొంకి=పరులకు మేలుగలుగుపట్లు దబ్బజిలాడి, సత్య కాలి=య థార్గ 

వాది ఆరగించి, (ఆవేళయందు భుజింపక) సాయం, పాకర్తి ర జాతీనా? మను విధినను 

సరించి యినుమాటుమా। తము భోజనము చేస్కీసదుపవాసీ= ఆహారరహీతు (డును, శేడిం 
చి=గురుజనాదులతో చారియనువుతిని సంపా ప్తమగుయుద్ల్గ ముపట్లవి ముఖు (డే బాలి 

చి, శూరుడు=వీరు (డును, చింది = సత్చాతమందు పండున వ్యయము బేసి, ధని 

యుకా=ధనికు డును విచ్చికసరణిక = అద్భుతరీతిని, అగున్ =అవును. (కావున ధర్మ 

సూత్మమును -జలిసీ నడవవలయుననుట) . 

తౌ. దుష్టుల నుక్క_డంచువా(ండు ధర్తాత్ముండనియునుు బుతు కాలములయం 

దుమా(త్రము భార్యాసంగమము చేయు వాండు (బహచారియనియును 3 పరులకు మేలు 

కోల్లునిమి త్తే నుబద్ధములాడువా (డు సత్యనంతు౭డనియును; దినమున కినుమాటుబు భోజ 

నముచేయువా(డు సదోపవాసియనియ్యును; పెద్దలయనుమతిచే శ తువు నుజయి౦పక యే 

యుద్ధమునుండీ మజలినవాండు శూరు(డనియాను ౩ ధనమును సద్వినియోగ మొనత్సు 

వాడు భనికుడనియును భావము, 

ఆ, పృణిధి స్వపురగ్భహయు + భాహోవిదు:డు ప్రణ 

ధ్యంత రావిదుండు + నగునతీండు 

లింగమా త్రకృళుండు + లిఫ్సా ధిక దృవ్య 

దానధనియు( గాక + తజీయం బొరండు. 279 

టీ. (పణిధి=వేగువాండు, ' పణిధి్యపార్థనేచశే యనియమరము. స్వఫుర 

గృహి యు=తేనపట్టణమునందు 6 గాప్ర్రరముండువా(డును, ఖాపావినముండు=నానాభా 

షలుచెలిసినవా(డును, (పణిధ్యంత రావిదుండు = చేశాంతరప్రువేగరులను చెలిసిన 

వాడును లింగమా త్రక్ళశుండు=ఏచివ్నామును లేనివాడును లి...యు-లి ఫా 

తాంగోరినంతకం కు, అధిక[దవ్య = అధిక దవ్యమును, క వాంఖాలి ఫ్ఫామనోరథః” 

యని యమరము. దాన=దొరయిచ్చుట చేత, ధనియు=ధనవంతు (డును కాకజ కొని 

వాడే, త తియ ౧జొరండు= అవృ తికి (బవేశింపండు. 

క, తనుభ్భశ దమనజ సుకృతము 

ధనద ర్లినె కొనలగవలయు 4 ద త్రేదృతుకము 

గ నమజ్జనభోజన లే 

వన, వసన ప ప్రసవ వహనఃపరతం బతికి 280 
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టీ. త...ము _ తను=శరీరమున్యు భృళ=మిక్కి_లి దమనజ = ఉపవాసాదు 

లుండి శోషీంపం జేయుట చేత సం పౌాదించునట్టి సుకృతము =వుణ్యము. పతికిక=రా 

జునక్కు ధనద త్తి నె=(దన్యము నమితము-గా నిచ్చుట చేత నే, కొన ంగవల యున్ =| గహిం 

పవలయును, త.. తక _త తద తుక=ఆ యాకెలములకు ననుకూలము లె న్య మర్షనజ 

అంగమర్షనము మజ్జనజ= స్మా నము, భో జన=అ భ్యవహార ము, లేపన= మెపూ ంతయు, 

వసన=వ్యత్త్రుము, (పసవజఫుపష్పుమ్రు వవా నపరతేన్ =వీని యొక్క_ సేవతో నుండికొనవల 

యునని పూర్వపద్యముతో నన్యయము. 

క, నానావీధపాడబముల 

నాను నృపాహార మెపుడు 4 నప రాహమునం 

గాని మటీ శుద్ధకోస్టును 
గానితేమి న్భుక్తి యెపుడు + గడు బథ్య మగు౯. 281 

టీ, నృపౌహారము = రాజులంభోజనము చేయువంటకము మొదలగునది, ఎప్పు 

డుకొ=ఏకాౌలమం౦నును నా...లలు - నానావిధ=పలు తెబింగులెన్స పాడబములన్ = 

రుచులతోడను, ఆనుకొ=౭కూడియుండునుు ఆపరాన్లామునం౦ గాని = అపరాస్హామండే 

"కొని మలీ=అటుగాక్, శుద్దకోస్టువు=గర్భ గో ళ శుద్ధి, 'కానితమిక- = కౌకుండునట్టి 

త్యరచేత్క భు_క్తి= భోజనము, ఎప్రుడు=ఏ సమయమందు కడుకొ=ామిగులన్కు పథ్యముజ= 

హీతముు అగుక టను. 

తా. అనంగా నపరావ్హామునందు భోజనము చేసినట్లాయె నా శరీరమునకు సౌక 

ర్యకరము గా నుండు ననుట, 

క, విను వర్ల సమత నృపుం డు 

న్నను ధర్మాంశంబె హాచ్చె+నా పెట మడి కె 

త్తిననీరును దెగి యలరా 

జనపుమడికి నెక్కినట్టు + చను ముదమందక్ 282 

టీ. నృపుండు = రాజూ వర్గసమత్ = ధర్హార్థ కౌమములనియెడు తివర్గ సంప 

దయం౦దు సమత్వముతో, ఉన్నన్ = ఉండగా, ధర్తాంళం బి = అందు ధర్మముమౌా 

(తము హెచ్చెనా=అతిళయించెనా, పెజమడికిక =మిగీలిన మళ్లీ కు, ఎత్హిన=కట్టం 

బడిన, నీరును=ఉొదకమును, తెగి=గండి చేసికొని, రాజనపుమడికిక =వరివెరుకయ్య 

న్కు ఎక్కి_నట్లు= పాటినచందముగా, ముదమందకా = సంతో షించుట్క, చనుక్ =తగును, 

క వెలయించునట్టి యొకమణి 

వెలుగాశం గొనుము ధరణి + వెండి వేపో 



చతుస్థాశ్వాస ము, త్ర 

జ్ఞ్వలతకు వల బే వాసర 

ముల మణులవిభాషణములు + భూపతి దాల్పకా, 288 

టీ. వెలయించునట్టి = నిరోష మె వెలంంగునట్టి, ఒకమణికా=జఒకరత్న ములలో 

"నేరత్నము-నె ననొక్క_టిని, వెలులగాళకకా=కెంతియందుగల యేక చేతను కొను 

ము=పిడువక ధరియింపుము, 'వెండి= ఇంతియే-గాక, ధరణికా =భూమియంనుు భూప 

తి= రాజ్ఞా సు వేపోజ్జ ల తేకుకొ _సు వేప =మంచియలంకారముయొక్క_,ఊజ్జ్యలతేకున్ = 

(ప కెశించుటకు వాసరములకా=ఏడుచారములయందును, తౌల్పకా=ధరియించుకిెను 

టకు, మణుల విభూ పణములు...మణుల=రత్నే ముల చే. జెక్క_ంబడిన్సు విభూషణములు= 

సొమ్ములు, వల బె=వలదాా అవళ్యముగ ధరియింపవ లెనని కౌకువు (అనయా చనేజూకత 

యం౦ందైనను ఘనమైన రత్న మొకటి (పకాళార్థమై నిరంతరము ధరియింపవలయుననియు , 

మతియు నేడు వారాలలో. (గమంబుగ నాయావారాధిపతులెన [గవాములకు6 

జెప్ప (బడిన రత్న ముల సాము్మల నాయాదినములయం దలంకరించుకొననలయుననియు 

భావము.) 

క చేయునది రాజ్య మంట యను 
మే యవధిగ నీగువార+మే మనం జన దా 

మ్నాయంబు నళ క్యాను 

ప్టేయము( జెప్పదు స్వశళ కిశ*జేయల 'జెప్పున్ 284 

టీ. చేయునది= చేయుచుండునది రాజ్యమ(ట=| పభుత్వమ(ట్క అఘము=ఈ 

పాపమును ఏయవధిగకొ=ఎన్నా ళ్లక, ఏము= మేము, నీంగవార ము=పోంగొట్రుకొన ( 

గలవారము, అన6జనమజ=అని తఅంప (గూడవు, ఆవమ్నాయంబును= వేదమును, సళ 

ద్రికొ=క కృ్యనుసారముగా, చేయ (గన్ = చేయవలయునని, వెప్పున్ =విధించునుగాన్సి 

అళ క్య= సాధ్యము గాని, అనుష్టేయమున్ =కృత్యమును, చెప్పదు=విధింపదు, (అన. 

గా శ క్ష నుగుణముగ ధర్మమా చరించి యధర్మపరిహార 'మొనర్చినం బాపంబు లంట 

పనుట.) 

వ. మను దండధరాదులు విశేషించి దోషం బెజింగి దండించియె ధర్మ 

పరు లనయబర౧గిరి పృజాపరివాలనంబు పనిగా? బృజానాధథుండు బహూ 

ముఖంబులం బుట్టింపం బుట్టి విరాట్సమాట్స భృతి వేదోదితళ బ్ర 

వాచ్యుండై చెవసద్భశుం డగుమూా న్లాభివీ. కుడు సోక్రోర్సి యిలకు 

నగునలజళ్లు తీర్చినంగాక జన్మంబు సఫలం బగునేె కేవలేంద్రియ వ్రీతి 

బందీకృత పరకళ త్ర పథిక పరివత్చ్స)హరణప్రాప్తవి తృమ్ముల. 'బాటచ్చర 
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ప్రభులకు జరగ జే యింత లాంపట్య మేమి పని యని యవనియెడ 
నవన వైముఖ్యంబు చెల్ల డెట్లనినం దొల్లి కృతయుగంబున( గృృతఏర్య 

నందనుం డగుసహ సృబ"వాం డాత్మీయదో స్తంభ సంభ్ళత యగు 

నీవిశథ(ంభర నేద్వీపంబున నేనాంట చేవీట చే త్రోవ నేక్తవ నేవేళ 

నెవ్వం డేమి సేయం దలంచు నప్పు డందందు నసి ముసల వాపాది 

కస్త స్రుథారియై తోంచి యాజ్ఞయిడు నట్లాజ్ఞయిడ నంతిమం బగు 

పీయుగంబున యాగానుసారంబుగా మితసారం బగు రాజలోకంబున 

కం శక్యంబుగాదుగచా యుక్క_రాజలోకంబున కననేల యిక్కాలం 

బునందలిభూనురులకు నక్కాలంబు నందలి భూమిదివిజులకు. గలళ క్రి 

యున్న బె యొక్క బాడబుండు క డలినీరుగుక్కంగొనియె నొక్కవిప్రుం 

డు సృష్టసృష్టాకిబతి సృష్ట యయ్యె నొక్క బాహ్మణుండు బ్రహ్మదం 

డంబున బహ్మో(స్ర్రుంబు వారించె నట్టియనుస్టానంబు మాకు లే జెం 

దేమి ప్రయోజనం బని శ క్ష కనుష్థానంబు వీరికి విడువవచ్చునే వీ 

రితరుల కుపాసనీయులు గాక పోయిశె కావున సావధానుండవై శ కీ 

కొొలంది శ్రుతదృప్టంబు లు వేవ్నీంపక రతణకళితణంబు లాచరించుచు 

'నశక్యంబున కా ర్రశరణాగతరతుకుం డగుపుండరీకా తుమోంద భారం 

బిడి యనహంకృతిం (వ ర్తిల్ల నెల్ల సంసిద్ధులు కరస్థంబు లగు నది 

యట్లుం డె నట్టయిన పట్టబద్దుండగు రాజు ధర్మంబు నంద ద్భఫ్టి యిడీ 
oy 

నడవ వలయు వరుణ ఫనణ వాయు నె శా(నర వాసవాదుల జనం EI al @ 
బులును బవుభ వారబ్దక్రియాలబ్దంబుల భూర్భువస్స (రాదు లగునిజ్ఞ 

గంబులును ధర్మ ప్రతిష్టితంబులు కావున. దదాచరణచణుండ వై బు 

ణశ్రయంబును నీలి సమానులం దు_త్తమశ్లో కుండవై రాజ్యపరిపాల 
నంబు సేయు మని యభిపీ కుం జేసె నిది మదీయభ క్ష పృభావంబని 

యంబుజాలయ కానతిచ్చె. 285 

టీ. మనుదండధ రా దులు=నునువు యము (డు మొదలగువారు, విశేషించి దోపం ' 

బెటీంగి దండించియె=మిగులదోసంబులం. చెలిసీకిక్షీంచియె, ధర ్ మపరులనయబరగిరి= 

ధర్మాన క్రచిత్తులని నుతి కెక్కి_రి, (పజా నాథుండు=చతురాననుండు, (పజా పొలనంబు 

పనిగాక = ప్రజా సంర క ణార్భము గా, బహు ముఖంబులకొ=ఇం| దాదిదిక్చౌలకులయం 

శంబులంద్భు ఫుట్టింప క =జనన మొందింప (గా పుట్ట= జనించి, పవి...డువి . విరాట్ = 
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థి 

విరాట్టు, న్యమౌాట్ =స్యమౌట్టు, _పభృతి=మొదలగు చేద= పౌంజదువులయందు, 

ఉాదితీ=చెప్పంబడిన్య శబ్ద=వాచకపదములకు, వాచ్యుండై = అభి ఛేయుం డై, దేవసద్భ 

శుండగు=దేవతలతో సరియగు, మార్గా భిషి కండు =రాజు, సోకోర్చి=కస్టమును సహించి, 
లు 

ఇలకుక=భూమికి, అగు=కలునచున్న, అఆలజళ్లుజాజఊష దవములను, తీర్చినంగాక= 

నివారింపంజేయక గాని, జన్మంబు=పుట్లుక్క నఫలంబగునె=సార్లకమగునా, కే...తి _ 
టు థి 

శ్రేవల=ముఖ్యము గా, ఇం| దియ=క రేం దియములయొక్క., (పీతి=తృ ప్పి బ... లకా_ 

బందీక్సత = చెజ సొలలోనుంచ(బడిధయున్న, పర = ఇతరులయొక్క, కళత్ర = 

శ్రీలచేకేను, పథిక = తెరువరులయొక్క_, పరిషత్ = సమూహమును _పహరణ= 

కొట్టుటచేతను, (పౌ ప్ప = లభించినటువంట్కి విత్తమ్ధులకా = థనములచేతనుు పాట 

చృర్యపభులకుక = దొంగదొరలకును, జరగ చె = "కెలముగడవలేదా, ఇంతలాం 

పట్య మేమిపని యని = ఇంతటియాయాస మెందులకని, అవనియెడకా = భూమిపటు, 

అ...బు _ అవన = రత్సీంచుటయంము వైముఖ్యంబు = విముఖభావమ్ము చెల్లదు = 

కూడదు, ఎట్లనినక =వీలాగంటివా, తోల్లి =పూర్వ కెలమందు, కృతయుగ౦బునకా 

శ జ్ —_ న్ ఖో rr ఆ = కృతయుగమందుు కృత్యవీ ర్యనంద నుండగు = కృ తవిర్యునిపుత్తుం డైన, నహ స 

చాహుండు = సహ(్యనబాహుండనువాండ్రు ఆ...త_అగు _ ఆత్మియదో స్థంభ 
b= అనో 

తనభు జముల చేతను, సంభృతయగం= భరింప ౧బడీన దైయున్న , ఈవిశ్వాంభరక = ఈభూ 

మిని, ఏద్వీపంబునక=ఏదీవియ౦ద్యు ఏనాంటకా = ఏదినమందు, ఏవీటక్ = ఏపట్టణ 

మందు, ఏతోవక =ఏమార్ల్షమందును, ఏ శేవక్రా == ఏకార్యమందును, ఏజవేళకా=ఏనమ 

యమందును, ఎవ్వడు =ఎట్టివా (డు, ఏమిసేయందలంచుక = ఏమియొనర్చుటకు6 జిం 

తించుచుండునో, అప్పుడు అంద౦దు= అప్పు డెవానినంతేయు నెటింగి యక్క_ డక్కడ, 

ఆఅ. .- .రిఐి_అసిము నలచాపాది=కో' త్తి; రోకలి, విల్లు లో నుగాగల్కళ సాాశ్ర ఛా రియె 

=ళ స్తా న్ర్రములభరించినవా ౯ద,తో చిక నయబడి, ఆఅజ్జ్ఞయిడుక=దండించును, అట్లా 

జ యిడకొ= ఆలాగుదండించుటకు, అంతిమంబగు = కడపటిదెన, ఈయుగం౦ంబునక == 
గు ర, 

ఈక లియు గ మందు, యా గాను సౌర ౦బు గాక = యజ్ఞ ములకు (దగినట్లు, మితసారంబ 

గుజస్వల్పబలముగల, రాజలోకంబునకుకా = నృపవర్షమునకు, శక్యంబు గాదుగడా, 

జక్క. రాజలో కంబునకుక =జఒక త త్రీ) యజనమునకు, ఆన నేల= వెప్ప నేమిటికి, ఇకా 

లంబునందలి = ఇప్పుడున్నటువంటి, భూసురులకు = (బాహ్మాణులకు, అకె్కాల౦బు 

నందలి= అప్పుడున్న టువంటి, భూమిదివిజలకుక భూ సురులకున్కు కలశ _క్ట్ _ కలకా 

కలిగియున్న, శ కి=ని, గ వా సామర గమ్ముడాన్న చె=క లదా, ఒక్క. బాడబుండు=ఒక ఫు 

డమిెటే(డు, కడలి నీరు=సముదోద కనుంతేయున్సుగుక్క_౦గొనియెకైప్రుక్కి. లియం 
ర్ జూ ల ౨ __ 

దిమి డేను, ఒక్క_ వివ్రుండు=విశ్వామిత్తు? ండనునొ క ద్విజుడు, 
(నష్టసృ ప్టైకిక జబ 

= న సవ, న; ET ప షి చేయవాండాయెను, దిక్, బావా 
హస ప్ట్రికి, _పతి_ససష్ట్రయయ్యుక జఅమౌఅు స్కృ , తా శ 



తీరిలో ఆము క్రమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

ణుండు = వసీష్టుండ ని నుతి కెక్కి. నయొ క మునివర్యుండు, (టవ దండంబునక్ = బహ దం 
డముచేత, బహ్మాన్ర్రంబుకా = = చతు రానన్యాన్ర్రమును వారించెకా = మట్టు పజ చెను, 
అట్లియనుష్టైనంబు=ఆటువం౦టి తపళ్చర్య, మాకు లేదుజ మాయం దు న బడదు, ఎం'ేష్షి 
_ప్రయోజనంబని=చేనియం బేమి కార్యమని, వీరికిక = ఈద్విజులకు, శక్ర ను ఘ్రైనంబు= 

యథాళ_క్రినాచరించుట్క విడువవచ్చు నె=త్య జింపంద గు నా, పరు= ఈ చాహణులు, 
ఇత రులకుక్ =క్ష త్త్రియాదులకు, ఉపాసనీయులు గాక వోయి రే=పూజ్యాలు గాకయు 

న్నారా, కావునక= ఆట్లుండుట చెక్క సావథా నుండవై =జాగత్తగలవాండ వై, శ్ర క్టిక్రా 

ల(ది=సామర్థ్యాను గుణము గా) శుతే=వినయుడినవాని నిద్భ ష్ట్ర ంబులు = చూడ (బడినవాని 

ని ఉ పేథీ ౦పక=అ్మ కద్ధ చేయక) రక్ష ణశితణంబులు= శిష్ట సంరక్ష ణదుప్ట శిక్ష ణంబులను 

ఆచరించుచుక్ = చేయుచును , ఆశ క్యంబునకుక =నీకు నలవిగాని కార్యవిషయ మైఆ ర్థ 
శరణాగతరక్షకుండగు= =దీనజననంర క్ష ణబద్ధ దీకుండన, ఫుండ దీ్కె కుమాందకా= శీను 

న్నా రాయణునిమో6ద, భారంబిడి=బరువురిచి, అనహం౦కృతిన్ =అహంకొ ర రాహిత్య 

ముచేత్క (పవ ర్హిల్లక =సంచరింప గ్రా ఎల్లసంసిద్ధులు = సకలకార్య సీద్ధులును, కరస్థం 
౧m 

బులగుక=అజ చేతిలో నుండునవియగును, అదియట్లుం డెజ ౨అదియాలాగనోడెన్స అమన 

= ఆవిధ మైన పట్టబద్భుండగు= పట్టముగట్టంబడ్న, రాజు=[ పభున్ర ధర్మంబునంద= 

థర్మమునందే,ద్భ ప్రియిడి=జ్ఞ ప్రినుంచి, నడవవల యున్ =| పన ర్హింపపలయును, వ,,,లు- 

వరుణ వై[ళవణ వాయు వై ళ్వానర వానవాదుల=వరుణ కు బేరానిలభనంజ యేం దాదుల 

యొక్క, జన్మంబులును = ఉత త్రులును, బ. ..ల-బహు భ వారబ్బ= అ నేకజన్మములయం 

దారంభింపంబడిన, (కియా యాగాది కియల చేతను, అస్రంబుల=వాందయడిన, ఛూ 

ర్భువస్స వ్రరాచులగు  ఇజ్జగంబులును=ఈలోేక ములున్సు ధర్మ పతిష్టితంబులుకౌన్సనజ 
ధర రమునంచెయుండునవిగనుక' లేదా చరణ చణు౦డ వై = దానినాచరించుటయందు దత్షుం 

డవె ) బుణ్య్ఞతయంబును= బుషి దేనపితృ బుణములన్యు నీ(గి=తీర్సి, సమా నులందుకొ 
_నీఫోడివారలలో రూ త్రమక్లోకుండవై = క్రీ రిక రుండవై, ) రొజ్యపరి చొలనంబుజ| పజూ 

పరిపాలనంబు, చేయుమని = ఒనర్పుమన్సి అభిషి కండే? సెన్ =పట్టాభిషి కృంగావించను, 
షది= నా చేత (జెప్ప బడీినయీ సంగతి, మదీయ భ కృపభౌవంబని= నాభ కని ప ఫానమని, 
అంబుజాలయ కున్ లక్షీ దేవికి, అనతిచ్చెన్ = తేలియునట్లునె సెలవిచ్చెను. 

వా, దుగ్ధాంభోధిమహాగ్భభళోత్సుక సుధాంధోబృందమాడావముణేీ 
రుగ్ణా రాశబలిక్ళ తాంఘీ యుగ కా+రుణ్యాంబుసింధూ భన 

ద్షృగ్ధామా ధృతమంథ సింధురవరాః ర్రివే పిదోశ్స క్ష శ్రీ 
ముగ్గాలాపరసాద రా కృత పలానూ శ్రిర్భస్వనోదద రా, 286 
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ట్ర్, దు...క_దుగ్గాంభోధి=పా “,"ముదమనియెడు, మహాగ్భ హూ=నొప్ప మం 
దిరమందు, ఆత్సుక =అస కండవైనసా స్ట్ సు భాంధోబ్బ ౦ద= వేల్పుల గుంప్రులయొ 
క్క _, చూడామణీ=శిరోర త్నముల యొక్క ,రగ్టారా= కాంతిపరంపర చేతను,శ బలీక్ళ 
త=ళబళవర్షము'గా 6 జేయంబడిన్క అంఘీ9 యుగ= సా దయుగ ళముగల వాండా, కొ... 
మా_కరుణ్యాంబుదయారసమను నీటికి, సింధూ భవత్= సము దమగుచున్న , దృక్ == 
=చూప్రులకు, థామా=జనికిప కైన నాండా, ధృ *=.థ-సి౦.. .[క-ధృ త=మోయంబడి 

న్య మంథ=క వ్వఫుగొండగలవాండా, సింధురవర=గ జేందునియొక్క_, ఆ ర్హి=ఖేద 
మును, క్నేసి=పో గొట్టుచున్న టువంటి, దోః=భుజమందలి, చక = చ(కౌయుధము 
గల స్వామి, |శీ.*=రా ఆ (కీ జూ లత బేవియొక్క, ముగ్గాలాప = ముద్దుపలుకుల 

యందును రసన=శ్ళంగా రాదిరనములయందును, ఆద రా౭ఆదరమగలయో స్వామా, 
క్ఫ,+.రా_క్భ్ళ తేజ చేయ (బడిన, పలాత్ =రక్క_సు లయొక్క, మూర్చ = మూర్భగల, 

స్యన=ధ్య ని చెత న్కు ఊద్యత్ =విజృంభించుచున్న , దరా=శంఖముగల యోస్వామో 
యని యాకా౧సొంతమున భగ రన, ళారసాం భ్ పత్సార్థన 

ర్ం కరధృతద రారివితరణ 

పరిపాలిత తొండ మాన్న పాలక పునరు 
త్తేరిత నరన పృ బాలక 

అావాలనలే అవి 

శరణాగత నేవధి భు+జంగాళరధీ, 287 

టీ. క...క-కరథ్భత = వా సము చేతధరింపంబడిన్స దరారి=ళంఖచ| కోమల 
యొక్క.) వితరణ = ఇచ్చుటచేత, పరిపాలిత=రత్షీంపంబడిను తొండమాన్న సౌ 
లక=తోొ౦డమాన్ చకవ ర్హి యను రాజాగలవా౭డా, (తొండమాన్ చకవనర్ధికి శంఖ 

చ్యకము లిచ్చెననుట (పసిద్ధము)ఫు. . .క-_ఫునరు క్తరిత=మరల | బతికింపంబ డ6గ, నర= 

విజయునిక్కి నష్పృ =మనుమం డైన, బాలక=చిన్నవాండుగలనాండా, శ...ధీ- శర 

కకాగత=శర ణు ంబొందినవారిక్సి సేవధీ=నిధియైన యోస్వామా భు. ..ధథీ_-భుజంగాక=ా 

గరుత్మంతునిచేత్క రథి=రథముగఅల స్వామి. 

మ త్తకోకిల. కుండలిద్వివదుగ్ర కేతన + గో త్రభిద్దుంమహారిదో 

శ్చృండి మోత్సులకీకృ తాంగక ¢ సత్య దాత్యకురూ క్షవా 

క్పండితత్వ యశో నిధీక్సత + పాండ వేయ కపర్షికొ | 

దండఖండన పాటవాంచదు+ దారదారసమాగమా, 22; 

టీ. కుం...న_-కుండలి=నర్పములకు, ద్విషత్. = శ్యతువైన గరుత్మంతుండే, 

డా గ=భయం౦కర మైన, కేతన=ధ్వజము గాంగలవాండ్యా గో. త్ఫ_గోతభిత్ =దేవేం 



ల్రెశ్త ఆము _క్షమాల్యద, వాసనతో 

_చునియొక్క_ , (దుమజపృ శ మును, హారి వ్ప సప్త ౩ ఎంటి, దోః = భుజములర్ము 

క్క, చందిమ = అతికోపము చేతను , ఉక్చులకస్ను! వ కొంకురయు క్రముగా (జేయ? 

బడిన, అంగక=ఆఅవయవములుగల, సత్య=సక్య పక యల డా ఇదె... య -దౌత్య= 

దూత భావము చేతను, కురు=కొరవులవిషయనము౦ రణ = పలుకంబడిను వాక్. 

మాటలయందు, పండితత్వ= పాండిత్యము చేతను మ బోనిధీకృతవకీ ర్హి రిమంతులుగా. 

జేయంబడిన, ) పాండవేయ=పాండుకమారులుగ (౧, నిట్టూయ్చు = == “యౌ-_కపర్షి = శివుని 

యొక్క_, కోదండ=వింటియొక్క_, 'ఖండన=విజం. కాయి తీము. పౌటన = శేష 

నేత్ర ఆంచత్ = =ఒప్పుచున్న టువంటి, ఉఊదార== గొప్పదిధై. ప దారనమాగమా_ కీశా 

సంయోగ ముగల 'స్వామోా. 

నొ,ల్లది సింహాచలదంభ కెసరిపదా భీష్టార్చనాపుణ్యల 
బ్రదురుట్టంకణ పెట్టునూరివిజయః? _స్తంభోపలోట్టంకితాం 

కదృభేస్టామర కృష్ణ శాయనృపన సం+ జ్ఞాన్మత్మతాము క్ష కనా 

ల్యద సాళా(సవరంబు నాలవది హృ(ద్యంబై వముహిోాం బొల్పగుక్, 

టీ. ఇది సీం...దన్-సింవో చల=నీ౦హ్మో దియందలి, దంభశేసరి=మాయాన్ఫ 

సింహు ౯డెనస్యామియొక్క..., పద=పాదములయొక్క_, అభీష్ట = ఇష్ట్రములెన్స అర్న 

నా=పూజల చేత నైన ట్లి, పుణ్య = సుక్ళతేముచే చైత్ర, ) లెబ్ధడా =పొంద (బడినటువంటీ, దురుట్టం 

కణఎ(పయళత్న ముచేనాటందగినటువంటి, ఫొట్టునూరి= పొట్టునూరియం౦ద లి, విజయ స్తం 
భోపల=జౌతిజయ స్పంభమందు, ఉట్టంకిక=(వాయంబడినటువంటియు, అంక =బిరు.డై 

నటువంటియు , దృఢ = కాళ (కే మెనటువంటి, ఇష్టత ర=అ భి మళీ వర్ల ములుగల్లిన కృష్ణ 

రాయనృ్భపసంజ్ఞ _కృష్ణరాయధరణీకాంతుండనియెడు శే పేరుగలిన్క అస్మత్ =శా చేశ, 
కృత=రచియింప (బడిన, అము కృమాల్యదన్ =ఆము క్రమాల్యద యను (పబంధమందు, 

నాలవది= నాల వదియై నృఅఆశ్యా సవర ౧బు=|శేస్థ మైనయాశ్య్వా సము, హృద్యం బె = సకల 

కవిజనమనోహార౦ బై, మహి౯ =భూమియందు, పాల్చగుక =పసీద్ధమౌ ను. 

గద్యము. ఇది శీ దతీణామూ ర్థి మం్యతోపౌసనా సమాసాదితాఖండ సాహితీ ధురీ 
ణుండు న్యాలేయ గో త పవితుండును వావిళ్ళవంళ పయో రాశి రాకౌాసుథా 

కరుండు నగు రామస్యామిశా శ్రి చేత న న సేక పూర్వ వ్యాఖ్యా నాభి పాయ ౦బులC 

బర్యాలోచించి రచియింప6ంబడిన రుచిసమా ఖ్యానం బగు నాము క్రమాల్యద 

వ్యా ఖ్యానంబునందు జతుర్థాశ్వా సము, 



పం చ. 

కిక = తెల్ల దామరపూవులుగలచా పీ! 

శించుచున్న, తులనీవననీవుకా = 

శుభలక్షణయు క్షములగు, అంగికా _/ ar 

ద=కురువిందమను పేరుగల యొ” క్ కరా అంద 

చనద్యుతి. దనరారుం గురువిం “= ౨ 

మొలకలయొక్క_, ద ళ=.చెక్క_ 
వా ము, 

తలపహా స్తతలములును, అధరా ఫీ ఖా న 
వాల 5 

నెకా=.విషుచితుడు “గ 
లం అం 

తౌ, విక 

గం యా పంచమాశ్వాసము 

కు స్రీ నీళా జాంబవతీ 
మానస తావురస విహర+మాణమిళీంచా 

భా నద్యుదయ కళిందా 

నానాంఘి9శిరోక్ష, కేమనగ హర్య మ. క్షే 

టీ. శ్రీ-*ందా - డ్రీ=లత్నీ దేవియొక్క_యు, నీళా=నీళాడేవియుక్క_.యు, 

జా౦బవతీ=జూ ౦బవతీ జేవియొక్క. యు, మానస= మనస్సులనియెడు, తామరస=తామ 

రస్రూనులయందు, వివారమాణ = విహరించుదున్న, మిళీంచా=భ్ళంగమ్మాా, భా. 

చా _ భా=శరీరకౌంతియనియెడు, నదీ=యమునానదియొక్క_, ఉఊదయ=డక్పే త్తికి 

క'ళించా=కళింద మను పేరుగల పర్యతేమా,(కౌళిందీనది కౌంతివంటి క రీరకౌంతిగల 

వాయడనుట్స), నాయ _ నానా= అపరిమితీములెన, అంఘీీ= పాద ములును, చిరం 

శిరములున్కు అత్ష్న=కన్నులును గలవా6డాా (ఇది వురుషనూ కృ పక స్తము, భే... 

కూ. కేషనగ= శేపాచలమం౦దు, వార్యకా=సీంవామా, అని స్వామికి వికేసణములు, 

వ, అవధరింపు మవ్విమ్షుచిత్తుండు. 2 

_ న్ా ఆ వ ఆ అ] టీ. అవధరింప్రుముజచి త్తగింప్రుము అవ్విమ్షుచిత్తుం డనుక రృ పదము ముందటి 

పద్యమున కన్వయింప6ంగలదు, 

మహా(సర. 

ఒక్న్లోడ్ మా మాంక్షకా ఘం+టషరు కస్ట కుకుం +షోీ కీతో లీల డత్సో 

ప్రకరం బె కనే మున్చతులంబదరి పై బ్రా జబాఢ వాటించి నా 

శ్చకదొట్టం డస్సి ఏరా+యిత మజీ మజి త? రెట్ల ము న్న ట్టయొనా 

యికలం గందర్పుడోటం+ బెజింె తఅమ్ ఏ4 వే వేసె నానంటు: నో టు 
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| నినము 
886 ఆము మాల్యద, భామా 

నం. పః ఎంటి దోః = భుజములర్న్ము 
ట్, ఒకనాండు=జఒక్క_ దినమందు, (ఇన్ 

స ఉ్యవలకా ౦కురయు క్తముగాంజేయ, 
=మామిడిచిగు భయొక్క_, రీసుంబు= నమూనా వ 

== పొదల్లయొక్చ_., ఉదర=అంతన ప పడే '=పూవుల ల శ్రా [ దగ = పలుకంిడిన, వాక్ = 
య౦దు, తల్ప్చపకరం బె - తేల్ప=ా ఇజ్జల యొక్క. మ రంగ కం సా నిధకృత=కీ ర్హిమంతులుగా6 
చేక౯ాకోరికచేతు ముక; పథమమందు పతులకోీ! 

(పథ న i నిట్టూయ్వ, == +చూ-క పక్షి = శివ్ఫున్సి 

లాడి, "పెం బొఢి=జాపరతిని పొటించి=జాపషకమిరోి 
ల న ఆ థె ి వ తక్వాయికము. పాటవ = "నేర్చు 

ఎకదొటక=టాద్గతీము కొం గా, డస్స్ =ఆయాస సపడి, 
ఓల చారసమాగమాఎ కీ శ 

ఆణీ=ా _ఊడిగి, ముటీ=సీనుట, తారు=తెము, (ఆనాయుకలను ఓ 

బూర్యమందు, ఎట్ల=ఏీ విధమో, ఆట్టయాక “=అఆవిఫముగానేయగుడ , | 

రనుట.), నాయికలకొ= స్ర్రీలను, క౦దర్భుండు= మన్మథుడు, ఓటంబు=ఓ డవ 

టను, ఎెలీ గ్గ= తెలిసీ, తజమి=వెంబడించి, వీ౯పేసె నాక్ = వీంప్రనంగొ సైనోయన 

గా ఆంటు = ఆంటుకొన్న, తోటక = = కూద్యానమునందు, ఈ పద్యమునంగు 

ఆ(మౌాంకురాఘుం బనునది కర్తృ పదము అంటు అను ధాతువు వుతోడ ననయింప 6దగి 

నది. మటియు విమ్షుచిత్తుం డను కర్తృపదముతో నన్వయి౦పందగిన (క్రియాపదము 

పై పద్యమం దున్న ది, 

తా. మామిడి చిగుళ్ల శయ్యలయంగు శ్రీ వుభషులు చేరి యుపరతీమందు. 

బురుషుల నోడించునట్లు నాయికలు. పంతగించి తాము పురుషుల వై జేరి యుపరకి 

సల్చుచు నాయాసమువలన రోంజుచు నుపరతి. జాలించి పూర్వము తౌ మెట్టు కిం-దె లు 
యుండిరో యే మరల6 బురుషులకు.6 (గిందెరి. కెొవున నా సం డెణింగి మన్మ 

భుండు ప్రల ఉపరతి చాలించి యోడినందులకు6 గుటుతుగా 'నోడిన వారిని వీ 

పునం గొట్టుట (పసిద్ధ మగుటునలన వారిని వీపున గొటంగానైన గాయములో యను 

నట్లు మున్ను శయ్య? గాల బబిచికొన్న యాచిగు నై చెన్తటలుగల తల వీ(పున నంటు 

కొని యుండెను. ఇట్టివనమం వొక్కానాండు విష్ణుచిత్తుండు అని వెనుకపద్యముతో 
వూ వత ౨ 

నన్నయ ము. 

ఉ. వింగడ మైన యొక్కవనీపీథి. గనుంగానె నీడ సున్న పు౯. 

రంగుటరంగు పచ్చలయ+రం గయి పో వెలిదమ్మి బావికిం 

జెంగట నుల్ల న సిల్లు తులసీ వన నీవు శుభాంగి నొక్క ్బా 

లం ''సరువ్ంద కందీళ' ద+ ళప్రతిమా+ంఘి)కళ్లోద రో ధర్. ౪' 4 

టీ, వింగడము = విశాలము, ఐన ఒక క్ర-వనవీథిక = ఒకక్ళ ంగారపన శేణి 
యందు, సున్న వు న్రంగుటరంగు =సున్న వురంగుగల తెల్లనితిన్నెె నీడలా =వనచ్బాయ 

చేత్క పచ్చలయరంగయి పోకొ=మరకతమయు వేదిక యగుచుండం గా, వెలిదమ్మి బావి 



జ 
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కిక == తెల్ల దామరవూవులుగలవా పిక్సి చెంగటకా = సమోపమంవమ్కు ఉల్ల సీల్లు=(పకె 

శించుచున్న, తులనీవననీముకొ = తులనీవన పజేశమంద్కు శుభాంగికా - శుభ = 
శుభల క్షణయు క్షములగ్సు అ౦గిక్ష్ = అవయ వములు గలిగినట్టియు, కు,..రకా _ కురువిం 

ద=కురువిందమను పేరుగల యొకజాతి కెంపులయొక్క_, నీ. “సలలిత మత్తకోకిల లో 
చనద్యుతి. దనరారు6 గురువింద మనెడు కెంపు” అని రత్న శాస్త్రము. కందళ= 
మొలకలయొక్క_, దళ=వెక్ట లతోడు _సతిమజ=సరియైన్క అంఘీికరోదర= పాద 
తీలహ_స్తతీలములును, అధరక£్ =మోవియుంగల, ఒక్ష బాలకా =జఒక బాలికను, కనుంగొ 

నెక =విస్షుచిత్తుండు చూచెను, 

తా. విప్ణుచిత్తుండు శృ ౦శారవనవీథిలో. నీడలు చేడు తెల్లని సున్న పురంగు 

గల యరంగు బెట్టుల నీడలచేత మరకత మయ మెనట్లు కన(బడు చుండగా దాని 
సమిపమునందలి తెల్ల దామరకొలని చెంగట నొక్క_ తులనీవనమందు శుభలక్షణ 
లక్షీతురా అస నొక స్ర్రేశిశువును జూచె నని భావము, 

చ. కనుగొని విస్మయం బొదవంణశీిగాల గదియం జని సాకుమార్య ముక 

దను రుచియు న్పులతు ఇషా తొన ము దేజముం జల్వుం గొంత సే 

పనిమివ దృష్టి. జూచి యహ+హ+ యనపత్యున కమ్ముకుందు(డే 
తనయంగ నాకు నీశిళువ్రుం+ డాం గృప సేసె నటంచు హృషముం డై. 

టీ. కను(గొని=చూచ్చి విస్మయంబొద వంగాక్లా= ఆళ్చృర్యమంకురింప లా కది 

య౦ంజని= నసమిపించిపోయి, సౌకుమార్యముక్ = సుకు మారత్వ మును, తేనురుచి యు కా 

చెవాకాంతియును సు...ముక_సులకణ- శుభలకణముల యొక ఏితెనముకా= 9 }— 3 

సమూహమును, తేజముకొ= తేజస్సును, చెల్వుక =సౌందర్యమును క్రొంత సేపు ' 

కించిత్కా_లము, అనిమిషదృ్భష్టిన్ = అప్ప పాటు లేనిచూ పు చేత, చూచి = వీవీంచి, 

అహహా==ఆళ్చర్యము, అమ్ముకుందు. డే = అవిష్షు ేవుం జె, ఆఅనపత్యునకున్ =సంతాన 

ములేనివా(డనగు నాకు, తనయ లున్ =కూంతులా, ఈశిశువున్ =ఈ బిడ్డను, తౌన్ = 

తాను విస్ణువనుటు కృపనేసెన్ =దయ చేసెను అటంచు=ఆనుకొన్కి హృష్టుండై=హ 
వం ఎ) రు 

ర్షముగలవాయడే, 

క. కొని పోయి ధర్మగహిని 

:  కనుర క్షి నొసంగం బొంగి + యాయమయును జేం 

పు నిజ_స్తనర్టింబులచేం 

జెనిచ నో మొప్ప నిట్టు + పెరగం గమమున౯, 6 
౧ ౧౧ \() 

టీ. కొనిపోయి=ఆ శిశువును డీసీ కొనిపోయి, ధర్య్మగేహినికిన్ =తనభార్యకున్ , 

అనుర క్లిన్ =అనురాగముతో, జసంగన్ =ఇయ్య (గా, పొంగి=సంతోషించ్ది ఆయను 

చి 



లీ88 ఆము _క్షమాల్యద, సవాఖ్యానము 

యునుజఆయమయు, చే, . . చేన్ _ చేంపు =ఉ్యదేకించుచున్న) నిజస్తన్యంబుల చెన్ _ నిజ 
స్వకీయముల గు, _స్తన్యంబుల చేన్ = -చనుంబాల చేతను, గోము=గారాము, ఒప్పున్ = 

పొందికయగునట్లు, సెని చెన్ == సా (ను, ఇట్లు పెరులన్ =ఈవిధమున 'చెరుగుచుండధ 

గా (క్ మమునన్ =| కము కమము గా నని ముందటి పద్యుమున కొనగయము. 

నీ వాతెటి తొొంటికై +వడ్ మాటలాడదు, 

కుటిలవృ త్తి సహించె + గుంతలంబు 

లథషులు సిరులురా + నజచూడ్కి6 గనుంగానె, 

నాడించె బొమగొని + యాననంబు 

సనుగొమ ల్నెగయ వకు మువేత. గడకొ ల్తెం 
బాణపాదము లెజ్బఃవాజ( దొడలొ 

సారెకు మధ్యంబు + దారిద్భ్య్యములచెప్పె, 

తొచ్చార్వ కిటులోంగ +జొచ్చె మేను 

తే, వట్టిగాంభీర్య మొక్క_(డు + వెట్టుకొనియె 
నాభి నానాటి కీగతి+నాంటిపొందు 

చవుక యెనటి యిచ్చటం + జనదు నిలువ 
యాట 

ననుచు జాటీనకరణో 'బా+ల్యంబు జాణ. 7 

ట్రీ, వాతెజి= అధరోస్థము తొంటి కై వడిన్ =వూర్వమువ లె మాటలాడదు== 
సంభాషీంపద్యు (యౌవన (పాదుర్భావము “కాలటానే రాజసము “హాచ్చె ననుట.), 

కుంతేల౦బులు= తలవెం[ డుకలు, కుటెలవృ త్తీ=కుటిలవ్యా పారమును, వహీ౦:ెన్ =ధరి 

యించెను, (పూూర్యమువ లె సాధారణము నుండక కౌటిల్యము ను దాల్సె నని యర్ధ 

మ్యు వంకర లాయె నని భావము, అథత్యులు=కన్నులు, సీరులురాకొ= సంపదలు దమకు 

రాయగా నే, .ఆఅచూడ్మి_= సగముచూప్ర చేత, కనుంగొనెకొ=చూ చెను. (చిన్న నాంటి 

పతెం జూడ దని యర్థము, యౌవనాతిశయముచేత్ రక్త శ్వేత నీలవర్లములు గలిగి 

మెటు క్కి. విలాసములు గలిగి నని భావము, అఆననం౦ంబుజముఖము బొమగొని=జ 

కనుబొ మముడివై చి, ఆడించెక=కదలించెను. (పరిహినమునకు బొమలాడించెనని 

యర్థాంతేరము, మొగము చిట్టంచుకొ నె నని యర్థము, జవ్వనమున( గనుబౌమలకు( 

గాంతియె క్క నని ఫావము.), చను టగొమల్ = స్తనాంకురములు నెగయన్ =ఎగయ( 

గ్రా వక్షము= లొ మ్మ, ఊ'పేక్షన్ =ఒప్పరికించుటచేత, క డకి త్తేన్ =లివల(దోంచెను, 

(_స్తనములనియడు నస్త్వ్యంతర ములుగలుగ గానే త న్ను పేత్నీంచి చర నీయక మూ లకు6 

(దోశె నని యర్థము. జవ్వనమందు॥ జన్నులు చన్నుమోెటి నని భాపము.), పాణి పాద 
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ములు=కర పాదములు ఎట్ట వాణజ(దొడ లన్ =కినుక చేత నరుణపర్ద మయ వహించను, 
(యౌవనము రాంగానే కాలు సేతులు మిగుల దొగరు జిగియె కె. నని ఫావము.), 
సారకు=మాటిమా టికి, మధ్య౦బు=నడు ము, దార్మిద్యముల = తనలేములే, చెప్పక = 

ఉచ్చరించెను. (తన లేమియే తెలుపునుగాని పిన్ననాంటివలెం గలిమిం చెలుపదని 
యర్థము, నడుము సన్నమయ్యె నని భావము), 'వేంకుు=ళరీరము లొ వ్క్చోర్వకజమును 
పటివలె మాలిన్యమునోర్వక్క ఇటు= ఈ పకారము గా, లోంగయజొచ్చెక౯ా = సంకో 
చింప నారంభించెను (సందడి కోర్వదని యర్థము, నాగరకము హెచ్చయ్యెనని భా 
వము.) నాభి=పొక్కి_లి, పట్టి గాం భిర్భ మొక్క (డు = (పయోజనము లేనియొక్క_ 

గంభీరతన్సు పెట్టుకొనియెన్ = ఉఊంచుకొ నెను, (తొల్లింటియట్లు గాక బెట్టుగా నుండె 
ననియర్గము. మిక్కి_లి లోంతాయె నని భావము. నానా.టికిక్ = నాండునా6టీకి, 

ఈగ్గతికా = ఈవిధముచేత, నాంటిపొందు = ఆల నాటస్నే వాము, చవుకయెనట్టి = 

ఎల్లి డ మైనట్టి, ఇచ్నటక్ = ఈయమళరీరమంద్సు. నిలువజనమ = ఉఊండంగూడదు, 

ఆనుచు=ఇట్లని, జా బేనకరణిక =వద లిపోయి నట్టుగా, చాల్యంబు = పసితనము జా 

బికొ=తొలగపోయెను. 
ఇ 
శా. హే మాభాంంగవిఖ్లా ధ రార్హణిమవ్ల క్త్రంందుపృభా శీలం ద 

ద్భామారత్నము వొందదయ్యె మును ద _త్తద్యర్ల యుకాఖ్యలకా 

శ్యామాత్యం బ౪ గర్వథూ ర్వహకచబ్బాయాచ్చృటం గాంచె న 

గా మున్నుర్వి శిరప్తథాన మనువా+క్యం బెమెయిం దప్వునే. 38 

టీ, తద్భామారత్న ము= ఆక న్యారత్నము, మును= మొదలును హేౌ...లకొ- 

హీమాభాంగవిభా _ హేమ=బంగారుయొక్క_, అభా = కౌంతివంటికౌంతిగల, 

ఆంగ=నె మ్మేనియొక్క_, విభా=పచ్చనికాంతియొక్క..యు, అధరారుణిమ-అధర = 

వా తెజయొక్క._, అరుణిమ= ఎజ్జనికౌంతియొక్క_యు వక్త్రేందుపభా - వ క్త9="నె 

మొ్మగముయొక్క_, ఇంద్నుప భా= చం దకాంతియొక్కయ్యయిు |శ్రీలకొ=-నంపదలచేత, 
త్ _త్తృద్వర్షయుకాఖ్యల౯ - తత్తత్ =అయ్మా వర్ల =పీతర కాదలగు వన్నెలక్కు యుక్త 

=తేగినట్టి, అఖ్యలకొ= నామ ధేయ ములను, పాందదయ్యెక=పొందనియదియయ్య ను. 

అ...టకా_ అళిగర్భభూర్యహ-అళి=తు మ్మెదలయొక్క_, గర్వ = =గర్భముయొక్మ, 

ధూ౭ః= భారమును ఐవా=వహీంచిన, కచ క్రొమ్ముడియొక్మ_, ఛాయా =_నీలకాం 

తులయొక్క_, ఛటకె=సముదాయ ముచేత, శ్యామాత్యంబు=క్యానులవర్ల ముగ లిగినద 

నుటను, “శ్యామాయతకావన నుధ్యస్థా' యని యునికిం జేసి యౌవన మధ్యస్థ భావము 

ననుట. కాంచెక=పొందెన్కు జెె౮గా=యు క్తమేకదా, మున్ను = పూర్వమంద్యు 

ఊర్విక=భూమియంద్చు శిర పథానమను= శిర స్నే| పథానమనియెడు, వాక్యంబు= 



చ 

ల్ 

89( ఈము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యా నము 

మాటు * సర్వ స్య గా(త్రన్య శిరః పథాన” మ్మానియ డు వాక్యము, న మ్మెయిన్ = ఏరీ 

తిచేైనెననుు తప్పునేజ=తప్పునా తప్పదనుట. 

తా. అకన్యక శరీరము బంగారువన్నె గలిగి యున్న దానివలన నొండ్క అన 

రోష్ట 'మెజ్టంగానుండిన దానివలన నొండె నెమోోము చంమరున న్నెగలిగి యుండిన 

దానివలన నొండె, త త్తద్వ స్టైనుసరణము గా హేమాంగి, వింబోస్ట్ర, చం దముఖి 

యనియెడు నిటై నావముములు వనహింపక తేటులతో దీటగు నల్లని తేల వెం డుకల 

కాంతి కనుగుణముగ శ్యామ యనునామము నహించె ననియును ) క్య(ామయన యొనవన 

మధ్యస్థురాల నియును సర్వళ రీరమందు శిరమే (పథాన మగుటచేత నా శ రగకాంతియే 

(పధానము గా నాపేరు వచ్చె ననియును భావము. 

= కో a 

డాయదుపతి దోమ గెలువ + నడరు మరుని కా 

యసచ క్రపరంపర 

లో యన నుంగరఫుంగురులు + యువతికి నమరు౯, 9 

టీ. ఆ...డు _ ఆయకజ=నిడువయగు భుజ=భుజమంము ఏక=ఒక్క.. మైన, 

చక్రుండు=సు దర్శన చ్యక్రముగల, ఆమయనుపతిన్ =ల ప సిద్ధుండగు (శీకృన్లుని, దొమ్మిన్' 

=[క౦మకయ్యము చెతను, గెలునన్ =జయించుటకిొబిక్కు అ,..లో _ అడరు=వి[క 

:మించుచున్న్క మకుని=స్మరునియొక్క_, కౌలాయసచ కొపరంపరలో.కౌల=నల్లనెన, 

అయస=ఊక్కు_ తో (జేయ(బడిన్స చ్యక్ర=చ్యకములయొక్కా_, పరంపరలో=సమూహ 
ములో అనన్ =అనునట్లు, ఉంశరపు(గురులు=కుటిలకుంతలముల్కు యువకికిన్ =ఆ 

యువిదకు, అమరున్ =ఒప్టును, 

తా. ఈ గోదాదేవి శ్రీకృష్ణుని మోహీం౦ప( గలదియై యున్నది గావున నొ 

క్క_చకొము మాత్రము గలిగిన యా శ్రీకృష్ణుని గెలుచుటకై యుద్యోగించిన మని 

థుని యుక్కు_ చక్రముల గుంపులో యన్న ట్లా యునతియొక్క_ యుంగరములుగా ( 

(బ కొాశించుచున్న తలవెండుక లాష్పు నని భావము, 

తే, సకలనీమంతినీ లోకః సవుతిళాయి 

గవ రా సం 4 (| భాగ్యవర్త వళులు ఛొసెం బద్మగర్భు. 

డన గరారలిలకి' రజోవదాత 5 

ఫాలమునం గుంతల శ్రేణి + పడంతి కబురు. 10 
టీ. పడంతికిన్ =ఆ (శ్రీ తక్ 5 పద్యగయ్భండుం బహజేవుండు, న,,.లు _ నకల 

జసమస్తమైన, సీముంతినీ=్ర్రీలయొక్క_ , లోక= జనములను, సమ తీశా యి=మిక్కి_ లి 

యతిళయి౦చుచున్న, భాగ్య= భాగ్యముగల, సర్ల = అక్షరములయొకో., ఆవళులు= 



ప౦ంచమా శ్వాస ము, §91 

పజ్బు__.లన్వు (వాసెననంగన్ =లిఖియించెనోయ నునట్లు, కదూ ,_రతిలక=కపురంపు(6దిల ar \ య అ) షో 

కముయొక్క__ రజకః=పరాగముచేత, అవదాతే=ధవ ళవర ముగల్క ఫాలమునన్ = నెన్ను 

దుటియందు, కుంతల కేణి=ముంగురులగుంపు, అమరున్ = పకాశించును. 

తా. కర్చ్పూరతిలకముయొక్క_ పరాగముచేతం జెల్ల నైన లలాటమందు 

నల్లని ముంగురు లాలయు చుండంగా ఫీ యమ యెల్ల పల్లవాధరలకం కు నధిక తమ 

భాగ్యము గలది యగు నని తమ్మిచూలి వాసన శుభాక్షరములవలె నుండు నని ఖా 
వము. వస్తూ త్చేత్న. . 

ఫా, సైెరంధు) ల్పయి కెళ్తి కజ్జలముం బత శేణికం దీర్చ వా 

లారుంగన్ను లమిాందం జూచుత ణి ఫ్యాలాంచచ్చతుక్థి నిశా 

స్ఫాచేందుం గనె వక్త్ర మక్కనుటంగా + బ్వేందుం డాత్మ ప్రభా 

-దోరుం డుండలో (6 దన్ను. దద్దతవిభా+వోరంబను౯ లోక్ముల్ , 11 

టీ. వక్త్రము=ముఖము, సైరంధుులు=ఆలంకరించెడు (క్ర్రీలు పయికెత్తి= 
ముఖమును మైకెగయనె త్తి కజ్జలముక =కౌటుకన్కు పమ్మ_శేణికళ=తొంగలెఅప్ప 
లయందు, తీర్చక-=దిద్దుచుండం గా, వాలారుంగన్ను లక్ =నెటేసోగలగు న్నే తముల 

చేత, మోదక =డోర్ధ్వఫాగమందు, చూచుత బే౯= ఈక్షీ ంచునప్పుడు ఫాల=లలా 

టమనియెడు, ఆంచత్ =ఒప్పుచున్న, చతుర్గీనిళా=చవికినా (టిర్మా తియంగ్చు స్నా కేం 

దుక _ సార=[పకౌశళించుచున్న, ఇందుకొ=చందరుని, క నెక చూచెను. అక్క 

నుట౯గా=ఆ చూచుట చేత నేకచా, ప ర్వేందుండు=పున్నమనా6టి చంచమావు, అత్మ 

(పభాచోరుండు _ ఆత్మ=తనయొక్క_, (ముఖముయొక్క_ యనుట (పభా=కాంతుల 
యొక్క, చోరుండు= ముచ్చు, ఉండంగక = కానవచ్చుచుండంలా, తన్ను క =ముఖ 

ముననుట్క లోకములు=జనముల్కు తద్దతవిఖాచోరంబనుక-తత్ =అఆచం నుని గతజ 

పొందిన, (పఖా=కాంతియొక్క_, చోరంబనుకొ=దొంగయనును. 

తౌ, సై రంధు9లు ముఖమును బెకెత్తి "అప్పలయందు. గాటుక్ పెట్టు చుం 

డయా విశాలము లగు నేత్రములచేత స్య భాఐము గా టిని జూచునప్పుడు అలాట 

మనియెడు చవితినాంటి చందుండు గన(బడుటం జేసి యా దోపషంబున నీ మొగం 

బు జూచిన వానెల్ల ముఖకాంతి దొంగిలిన పూర్షచంయ్యదు. డటుండం౭గా నీ నె మొుగ 

మే చం్యమని కాంతిని దొంగలించిన దని వచింతు రనియును నిందువలనం గాంతిచే 
ముఖచందుల కభద మనియును భావము. 

చ, కనుంగవం దన్ను గెలల మృ బలసూడున కిందునేతు నే 

నని రుచిదక్కం డత్సరిమ+శాథ్యత లేమి నతండు గొంకం చా 



ప్ంల్లీ ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యా ఖ్యానము 

నినుపం జన నగం దనదు + నెత్తుటం బొట్టిడుకొంటకాక నా 

సనక యన న్నోగం బమరుం+ జామకు ఫాలము పచ్చికస్తురి౯, 19 

టీ. మొగ౦బు=ముఖము కను(గవకా= నే తద్య్వయముచేత, తన్ను కా =మృ గం 

బుననుట, గెల్య గక జయింపలాా, మృగంబు=ఇల్లీ, అలనూడునకుకా=ఆవిరోధ 

మునకు నేను =మృగమనుట, ఇందుక్ =-చందుని, రేంతుకా=| పేనేంపుమను, అని 

అనుచు, రుచిదక్క_కా=కొంతిదప్ప, తత్పరిమళాఢ్యత _ తత్ =ఆముఖమంద లి, పరి 

మళ=పరిమళ్మువంటిపరిమళము చేత, అథ్యత=చాలియుండుట , లేమికా= లేకుండుట 

చేశ అతండు=ఆచం దుండు, కొంకకా=నంకోచింపంగా, తౌకొ=ఆమృగమ్ము నిను 

పక్ =నింపుటక, (నిండించుటక' నుట.) చనకా=పోన(గా, పగకొజ=చలముచెత, తన 

దు=ఆమృ గముయొక్క-_), చెత్తుటకా=ర క్షముచెత, బొట్టిడుకొంటకాక=తిలక ము పెట్టు 
వాలి వాలి రు () 

కొనుశుకొని వాననక=వాసనకౌ, అనక =అనునట్లుగా, భాలముపచ్చికస్తురికొ _ 
లా అ జో న హో = న్ా ఫాలము=లలాటముయొక (_, పచ్చిక స్తురిక = ఆర్హక సూరి చెత, బామకు =ఆళ్యామకు, 

అమరుకొ=ఒ పను, 

తా, అఆశ్యామయొ క్క ముఖము లలాటమందలి కసూూరితిలకము చేత 6 (బకె 

శించుచుండంగాా నాముఖము తనయందలి కన్ను దోయి చేత నిజ్దిని జయింప6గా నా 

పగ్గం దీర్చి కొనుటకు జం|దునితో ౫లిసీ కొని యామొగమును గేల్పుటకు నతని (దో 

డురమ్మన, ముఖమునకువ లె. దనకును గాంతియున్న బే కౌక్క పరిమళము లేమింజేసి 

యతండు నంళయించుచుండంగా నా మృగమనంగా గస్తూరీ మృగమగును గావున నది 

పరిముళమును నతనికొసంగ.6 బూనుకొనలగా నిదియంతయు సహింపక యా మొగము 

మృ గము నెత్తుటి చెతం దిలకముంచుకొ నె నేకాక వాసనకొణకుల గాదనియును సమ స్ప 

పరిముళములు ముఖమందచు6 గలిగి యున్న వనియును భావము, 

తే. కడింది విలు వేంది గుజికీల*కజచి నిలుపు 

మరుని కువలయన రము కం+పములబోలు. 

దార కడకంటికై సా౭+ చేరిచేరి . 

"వేగ మగుడ సలజ్ఞదృ' గ్విభమములు, 18 

టీ, తార=కను గడ్డు కడకంటికై = తాంతమునబక్కు సొళ= మాటిమాటికి, 
చేరిచేరిజ్మ ప వేశించ్చిప వేశించి, వేగన్ మగుడన్ =ళీఘ9ము గా మరలుచుండలగాా సల 

జదృ్భ గ్వి భి మములు- సలజ్జ=సిస్టతో ౧నాడిన, దృ క్ =చూఫులయొక్క_, విభ్ళనుములు=ా 

విలాసములు, (ఇదెకర్త పదము. ఏ)కడిందివిలు-క డింది= బలుఐగు విలు=ధనుస్సు ను, చే 

ది=అకర్షి ౦చి, గుటీకిన్ =ల వ్య సిద్ధి కొజకు, (ఇచ్చట జతుర్ధికి షష్టీ )) కలకి చి = పండ్లు 



పంచమాశ్వాస ము. §98 

బిగియంబట్టుకొని, ని...లఅన్ పోలున్ - నిలు ప్రు=ానిల్య బట్టిన, మరుని=మన ,థునియొక్క._, 
కవల యశ రము= =కలువతూ పుయొక్క_, కంపములంబోలున్ =-చలనములను బోలును. 

తా, ఆనెల(త మెటు. క్కి న కడకంటిచూపులు మన్య భు (డు పెద్దవిలు 

పూని తివిచి గుజికుదురునంతకు నల్ల తాటికి ధనుర్షండమునకు నడువ జలింపించుచున్న 
కలువబాణములవ లె నుండె నని ఫావము. 4 

కే, నవ వయన్పీధుమదమువే 4 శృవణకూప 
ముల బడేడు శేంక్ నలువ వా+పలము లుడుగ 

నిడిన శృంఖల లన6 గాటు+కిడిన దీర్థ 

పమ్ము రేఖల గనుదోయి 4 పడ్యని కలరు. 14 

ట్, నవ=నూతన మైన, ) వయః=వయనస్ఫ నియెడు, నీధుముదముచేకా= =మద్యమద 
ముచేత “మైశేయమాసవ న్సీధువని యమరము. (5.. .లన్ కవణ=చెవులనియెడు, 
కూపములక్ ఆనూతులయంద్యు పడెశుకంకకా = పడునను సంశయము చెత్త నలువ= 

చతుర్ముఖుడు, చాపలములుడుగక్ = "నేతముల చంచల భావములు తగ్గనట్లు గా, ఇ 

+ +. నక ఎఇడిన=డానిచిన్క కృ ంఖలలనక =నం కెళ్లనునట్లు కౌ.. అక _ కౌటుకిడిన_ 
కాటుక బెట్టుకొనిన, దీర =నిడుదలగు, పక్ష= అప్పలయొక్క_, శేఖలకా = రేఖల 

౪) చేతనే, కసవోయిఎ చ రేన్యయము, పడ Cతికికా =ఆగో దా దేవికి, అలరుకా ఆ[హకౌ ౦ 
చును. ఈపద్యమందు నీధుమద మన౭౯గా గజమద మని యర్థము చేనీన పక్షమున నీధు 
కూప పతన శృంఖలాది పదములవలన గజము నుద్యోతమాన్ మగుచున్నది -గాన్త నది 

యధ్యాహార్యము. ఆపక్నమున నీధు వనంగా గజనేత మదమునకు. బేరైనను వంశ 
కరీరకరికల ఫాది శబ్బంబుల నలె (గ్రహింప వలయును, 

తా. ఆ పడ(తియొ క్క. నిడువాలిక లగుచు వీనుల వణకు నున్న కాటుక 

కన్నులు తమయందలి యౌవన మను సారాయి మదము చేకం జెన్రులను నూతులలోం 
బడకుండనని యు, నీధువన ౮ గ జ న్మేతమద మను నర్గమున నేనుయులు మదించినప్పుడు 

"న్మేశతములలో మదముచేత. గ న్నెఅుంగక నూతులలో బడినశ్టే యీకోన్ను లును 

(శ్రవణ కూపముల౦దు. బడునో యను సంళయముచేత వాని చాంచల్య ముడుగునట్లు 
గా నేనుగులికుం బోలఠెం జతుర్ముఖుండు సంకెళ్లు వేసెనో యన్నట్లు తజచు వెం 

(డుకలుగల తొంగలి "అప్పలతో గూడి (పకౌశించు చున్న వని భావము. అలం, 
రూపకాను పా ణితో ల్బే క్ష. వో, “దానం కపోలయో న్సీధు రక్షో శృుంత్యోస్తు 

సాగరం, కరాగే నీకర స్సిక్టం సన్నాగే మేవాచే మదః. హృదయే ఫఘర్మ సలిలం 

మేఘస్తు చరణ వజే, సంజ్ఞ యాష్టమచదా హ్యేతే జాయంతే భద ద౧తినఖీ అన గజ 

మభధవిఖేద మెజుంగవల యును, 

950 



894 ఆముక్తమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 
| 

చ, అనయము రాగ మొప్ప సహజోనన చం ద్రకటాతుపం క్షి ప 

(3 ర్విన నఘళంక. గర్హ మను 4 gy మటు చెట్టు జెలంగి చెండుంగొ 

స ట్ట నవనియుడ్డ కమ్మ వుగు+డం గొనునంతకు నంసవాళి నం 

గన యిడి దాంచు పేరం బెరశకర్ణము కమ్మపయిం దళుక్కన౯.15 

టీ. ఆనయముకొ= ఎల్లప్పుడును, “రాగము=అను రాగ ము, ఒప్పకొ=స్ఫుటము 

గాలా స... క్లీనహజ= తోయుట్టువగ గు ఆననచంద్ర= =ముఖుచం దునియొక్క_, క 

టాడ్ = = శేగంటి 1 చూపులయొక్క_, పం న్ా చోలు, పర్విన£ా =వ్యాపింప లగా, అఘళం 

కజా-=పొపమునచ్చున నెడుసందియము చేత, కర్లనునువీననియెడు, (కర్మము |శ్రీకార 

మువశెనున్న ది గనుకను (శ్రీకారము లక్ష్మీరూపము గనుకను ఇట్లు రూపకము చేసెను.) 
(శీక=సీరిని, అంగన =ఆయిం౦టతి, చెలంగి=విజ్బ ౦భించి, చెండు గొట్టకొ=కందుక క్రీడ 

సలువుచుండం గా అననియబడ్డ= భూమి పైంబడిన్స కమ్ము=కర్షభూపణమున్తు మగుడకా 

జమరలు కొనునంతకుక = గహీయించువజకుు అంసపాలళిక _అంస=భుజూ గముయొ 

క్క_, పాళికా=(పదేళమందు, ఇడి=టానిచ్చి దాచు చేరక జూ గు ప్రముచేనె నెడు"నెపము 

చేత, పెజుకర్గముకమ్మ= రెండవవీనుతాటంకము, పయికొ = ఊపరిభాగమందుు తేళు 

క్కొ_నక=తీళుక్క.ని మెజయ(గా, మటు వెట్టుక = మి (గు వెట్టు ను, అపన్నాదముచేతట్థ 

ను ల్చేఏవ, గలిగియున్న ది. అది గమ్య కర్ల శీ యన్నది రూపకాలంకౌరము. 4 

తా, లోకమందు. బుణళ్యాంగన యగుసనహోో దరి వట్టి చెవ్రుల నుండగా బు 

రుషుండు చూడంగూడనము కౌవున్క, నీయంగన (శీకెరమువంటి తన కర్ణ మనెడు లక్ష్మీని 

తాను జెండు గొట్టునప్పు డదరి |క్రిందయుడిన కమ్మును దాను మరల దీసీ క్రొనువణికు నా 

చెవికి సహోదరుడగు మొగ మనియెడు చందుండు నూడకుండ నాచెవిం దన భుజా 

(గమంచుంచి దాంచుచున్న దనియెడు నెపము చేత నాకర్లమును గనయబడకుండం జేయు 

ననియును, శిరము (పక్కా_.కువంచి భుజా గముచే నొక చెవి దాంచినప్పుడు రెండవ చెవి 

కమమెం దళుక్క_ని మెజయుచున్న దనియు భావము. 

శా.నాసాచంసపకత న్చుగంధ మచటక్ + రా భృంగముల్ గ్రోల సం 

, తాసం బందియుం బల్కు-చో నలము వ+ క్షం బేల నా నేల యం 
| లాం 
చే సౌరభ్యము లేదు కుందములుగాః వే దంతము ల్లావినాం 

డాస క్రి బ్రతిబింబద ంభమున నే*లా వ్రాల దజ్ఞాలికి౯. 16 

టీ. నాసాచంపకతకొ-నాసా = నానీకయనియెడు, చంపకతకా = నంపెల. 

ఫువ్వుగలుగుట చేతే సుగంధముడాఆ సంపలొవాసన్క అచబకొ=అముఖమందు, రాక్ , 

జవచ్చుచుండం గా, భృంగ ముల్ =తుమైదలు, (క్రోలక=ఆస్య్యాదించుటక్కు సంతా | 
సంబు=భయము న్యుఅంధియుక్ష = చెందియును, పల్కు చోక్ భయుని దపలుకునప్పుడు, | 



ప౦ంచమాశ్వ్యాస ము లీప్ 

న క్త౦ంబు=ముఖమును, ఆలము నేల=ఏటికిముసరుకొనునుు నాన్ =అనయా, ఏల=ా 

ఏటికి, (తు మైదలకు సంపలొవాసనవిరోధమనుట.), అంద= అఆముఖమంమ, ఏసౌర 

భ్యములేదు= =ఏ పరిమళములేదు (అన్ని పరిమళములునున్న వనుట.), దంతములు=రదన 

ముల్కు కుందములుగా వే = మెల్ల మొగ్గలు గావా, "కొనినాండు=కానియెడలు కేజ్జా 

తికిన్ =అఆభృ౦గజాతిక్సి ఆస కీన్ =(క్రద్ధ చేత, (పరిటింబడా పతిఫలన మనియొడు, దరిభ 

మునకా=నెపము చేత, (వాలక = = ప్రోటట్సుఏలా= =ఏమియ క్క 

తా. ఆయువిదనాసీక సంశఃఖై కబావునలె నుండు ననియున్కు ముఖమ౦దు నా 

కదలు మునర వెజచియు మరల మాటలాడు 

ఇానికొణకు ముసరుననియున్తు సర్వ పరెమళో 

యులు మొల్ల మొగ్గలపలె నుండు ననియును, 
' ఊజాచంతిములమో 6ద 6 (బతిఫలించునని యు 

ం కృ, రూపకెలంకెర ములు. 

సంపెంగ వాసనలకు భయంపడి 4 

నప్పుడు మటీయొక పరిమళము రాం 

ములు ముఖమ౦దు6 గలననియున్కు 

దు మ్మెదలు ముఖము మింద 6 దిరుగు 

భావము. వ్యాజోో క్రీ భా)ంతీమడ 

శే, శంఖసామ్యంబు రా 

సరసిరుహపత్త)నెత్ర కః 

జవ్దునము వచ్చి వెండి 

శంఖమున చేసె నును 

టీ, జలజభవుండు=తమ్మిచూ 

శంఖముతోడి, సామ్యంబు= సరియగుట్య. 

తమి"టకులఐంటి కన్నులుగల యాపాళలే 

నిర ౦చెను. జవ్వనము= =యాపనము, వచ్చిన 

+ జలజభవుండు 

యొన ర్చ 

"త్ర రింను 

సారచర్చ, 17 

న్ను =ప్రూర్య మందు ళంఖ,. .బు_శో ౦ఖి= 

కొ=నచ్చునట్లు, సర సిరుహాప త్త నే త్ర= 

క్క, క ౦ధర=క ౦కమున్కు ఒనర్సెక = 

'సాదుర్భవించి, వెండి=-మరల్క, సా .+..న- 

వస సాతాత్మ_రించు= = పక్యతు మెనట్టి, క మున=ళ ౦ఖుముెనే నే ను. .ర్చక్ _నునుజ= 

మృదువఐగు గంధసార చర్చ = గంధ సార చిగంధముయొక్క్మ_, చర్చ = పూంత 

చేతను, చేసెక =జఒనర్చెను. 

వ 

తా. ఆ సరసిజూతీ, కంఠము శం నమ మగు నట్లు బ్రహ్మ మున్నొ 

నశ్చె ననియును, యకాననమువచ్చి గంద (త చేత ధనళవర్షమును గలుగ (జైనీ 

(పత్యత ళంఖమునే చేసెననియును, దీనివః వ్యాకంయే యౌూవనచే యధిక తరమని 

యును భావము. అలం. శాపమా. గ ప్యూ లు. 

క. కనులద శేతుణ సంగీ 

తమున నెగడువుం దృమధ్య 

నములకు( ద్ర్చిన రేఖల 

కృమమగు "ేఖాత్రయమునం "౦ బమరు౯. 18 
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టీ, క...నకొ_కమలద శేక్షణ = తామర అకులనంటికన్నులుగల యానెలశ 

యొక్క; సంగీతమునక్=గానమందు, నె...కుకా_నెగడు=| పళ స్త్వములగు, మం దమ 

ధ్యతార= మందము, మధ్యము, తార మనియెడి, త్రీ=మూ 6టియొక స, స్థానములకున్ 

=(ప చేళములకో, తీ.. “నక -తీర్చి న=దిద్దినట్లి, శఖల(క్రమమగు=గుజుతు రేఖల! కనుము 

గల, శేఖాాతయమునకా=వళ్ళితయము చేతను, "క 

ను..మందస్తు గంభీశే తారా 2_త్యు వెత్రు 

యమరము, “యస్యా స్తిసోంగ శె రేఖా దృ 

Eau 

సంబుజక ౦ఠము, అమరుక =జఒప్పు 
si] షా తీం[దు షు, విలంబితిం[ దుతం మధ్య మని 

సా పతివ్రతా" యని సాముద్రిక 

“మన టం సె 

ద మధ్య తారము అలనియెడు స్వర 

సుతు కొజకు మూడు ప్న 

తే, లలన మృదు బాహుబిస 0 

బిసల తాళీ)లగెల్ల ను+ వెస 
గా క; 

మటి హూరింపంగ6 గా.య 

సారె దనుమాత్ర( దంతు 

టీ. ల. *లు-లలన= అత్ర్రీయొక 

యొడ్కు చిస=తామరతూ ండులయొక్క_, 

క డంి=యత్నపడ్సి బిసలతా శీల నెల్లను, 
లం 

రపుచుండు, 19 

కా జంటయొక్కా, అతేలుజాలతీ లు, 

సపలతా = లోకమందలి తామరతూ (డుల 
యొక్క, (శీలనెల్లను = సంపదలనన్నిష గీర, వెనకాజావేగముగానుు హరించెక్జ 

కై కొనియెను. మటీ=మరల, హరింపర్షణై ౫ = (గహీంపంా నేకదాా అవి=తూం 
విరిసిపోయి, సానలె=పలుమాణును, తను 

ననుట. ), .తంతుల=నూలిపో గుల చేతను, 

డులు, "నెలులు=పూర్షత్వ ములు, వీళ్ల 

యా|క్రకొ=దేహయా(త్రను, (శ రీరపో 

జరష్రుచుండుక=కడప్రుచుండును. 

తౌ. అయమయొ క్ష కోమల 

చెల రేణి యొల్లతూ ండుల కౌంతిస్మ 

యొక నిధముచే (బతుక6 జాలక 

యున్యుచామర తూడులు విత? 

ము. అలం, రూపకాను పొణితగ 

మ. తళుకొత్తు న్ఫుజకేర్తి వ 
త్మళికా చిత్ర కుచద్వ 

f 

వాహువు లనియెడు తావమురతూడులు 

ఖు నపవారింపణగా నవి గుంపు చెదరి మటీ 
(గులు వడికికొని శరీరయాత్రం గడు నని 

"నిలో నూలిపోంస లుండు ననియును భౌాని 

లో సూ+ త్ర స్యూత హారస్సుర 

సరిగళా+ ధస్సల్పవిస్తారటె 
జావ దై 

Fama 
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ర స్రలస త్తిర్వగుర స్పటం బనువివా+ హాంచన్మనోజూత పా 
టల దంత చ్చద బోడ బాసికము దం+డలో్యో ల. గళింతికిలా: 20 

me) 

టీ. ఇంతికిన్ = ఆ స్త్రీకి, శేళ్లు = హస్తములు, భు.+.ఘ్ఫుణి _ భుజకీ రజా 
బాహుప్రురులయందలి, వజ = మగజాలయొక్క, ఫు ణి క కెౌంతులనియెడు, 
నూ[త = దారముల చేత, న్యూతే = కూర్చ లబడిను హార = ఫూవులెపేరలయంద్యు 
స్కురత్ =(ప కెళించుచున్న , గలచేత్క చిత = చి తవర్తముగలయ టియు 

౧ చా కు } 

= వెడల్పు చేత, వెర్ఫ్య్య=పాడవు వెళ, అనత్ 

(శార_స్పటంబను=వక్ష స్థ లమనియెడు, వివా 
“చ్చద తానా వివావా = పెండ్డియ 

యొక్క, వాటల =ఎజ్జనగు ద 

ము=ళిఖరములేని బానీికముద్మొక,: 

తౌ, ఆయిం౦తియొక్క__ కం 

పజేశము కొంచెము వెడలుఫును 

దలి వజకాంతు లావక్ష న ప్రదేశ వ 

మొగల చెత నది విచిత వర్తముగల 
౧ వ | 

డా రతీజేవి ముఖమందు.€ గట్టిన బా 
. 

లండు నా బాసిక మునకు రెండు పాటతో 

టును ఉండె నని భావము. 

చ. పెద వెడు జవ్వనంబు నెలీ+5 

ట్రదుముంగ లేతలాట దిగ 

జదుపున. బ్రక్క_ల న్మెజసి 

భాదల ననంగ. ఓీక్కటిల 

టీ, వాొ.,లు అజా పొల్తుక=ఆ 

ర్ ర్హృపదము. ఒ..,*,బు - ఒద వెడు 
ది 

గక =బెటయదోయయగా, పయ్యెద = 

) కత్ =ఒప్పుచున్న, మనోజాత= మన్మథుని 

వా తెజగల రతీదేవియొక్క బోడచానీక 

ల లెన్ = ఇరుగడల( వేలుచున్న దండల 

దిగువగాను గుచముల శెగువగాొ నున్న 

క్ష్ గలిగియున్న దనియున్సు భుజక్రీర్తులయం 

ల దండలయందు6 (బకిఫలింప6గా నా 

సన్మధుండు రతీజేవిని వివాహ మెనప్పు 

క నలెచే యుండె ననియునుు వా సములు 

జ్ఞయం౦దు (వేలు చున్న దండలో యనున 

మోజును లేక వకుపుం 

ల మతి లావ్రగూడం. బై 

) నీగ్గుయూాడి = లజ్ఞనుగూడికొని, 
బిటు=గటి గా, అదుమంగ౯జా = లోప కంగా లేయతేలౌటకాంకేరుణములౌట 
రు రు ల్ 

చేత దిగకా=దిగివచ్చు టకును, ఆంకకు: అజ్జకత్మకమింపను లేకజచాలక, 
సచదుపు నన్ = సమ్మర్దము చేత, (పక్క 

వ...నడా = నమ పుక అవత స్థల సంబం ఇ a 
వె చపృటలె= అడణినవె, మణి ఇ 

6... ర 

లక = పార్శ శ్రములం ము, మెణిసిడా[పసు మ్ 
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పిమ్మట, లావుగాడక =బలముకాలగా, పెంబొదలెననంగకో = టెక్వ్యాపించినవో 
యన్నట్లు, నాదు నా౭6టి కిక౯ా= జదినకమమున్క పిక్క_టిలెన్ =వి సరిలెను. 

తా, ఆ యుగ్మ లి కుచములను యౌవనము బయిట. (చోయు చుండ ఆగాను 
సీగ్గు వచ్చి సె "పెంట శెఅయతో బాడి మరల లోపలికి. (దోయంగా నవి లేయని ౫ 
వన దిగి వచ్చుటకును బె కెగయుటకును నేరక యురస్థృలమంచె యొ త్రి తిడిం బడి పా 
ర్భ్వముల కొజగి అడంగి చప్పట లై పిముట (= (గృమ్మకమము గా లేతేటికము వదల. 
గానే బలము నచ్చి పెకిం బిక్క_టిల్రై ననియును] (పాదురా నము కాంగానే 

A Pel 

చనుదోయి కౌెనంబడే ననియును, లజ్జ దో దరువాత( గుదురులు గట్టి 
యుదర మెల్ల న్మాకమించి కిక్లి తిని పిళ్తటిళ్లై కు భావము, 

తె, వృతరఘూ త్తమ శాప మొక్కి చి 
విడిచి కడకేం నప్పు డస్పుడ 

| మించి చక్ర్రయుగ మన లొ 'మ్మొయ 

కొమిర చన్నులు పృథు చరా 

టీ, వృ...ము _ వృతే=అవరించిన, ర 
శో పి౦చుట్కఒ కి ౦త=జఒక కొంచెము, విడిచి 

పోగా, ఆప్పుడప్పుడ=త త్రాలమంచే, కవిసె 
వలయొ క, యుగముఅనకా=కవయో యను 
= మెల్ల (గాఈక మించి=వ్యా పించి, కొమి 

న్ను లు=ఊదుటుకు చములనికొని, పృథు= 

ను మొనల చేత, అమరుక్ = ఒప్పును. చక 
(శీరాముండు నీతాజేవి వియోగ మనుభవి 

తౌ. చ్యకవాకద్యయము తమకు 

డప్పు జే కలియుచుండిన నెట్లుండు నో 
'జేరువయొ కుచద్యయము జమ్ము నా(్ష 
చనుమొన లున్నననియును భావము. yp 

క, తా 3 టుట్టుగ దము 

22 

వశీ రామునియొ క్ర, శాపము 

వదలి, కడశకేణక'=తొలయలి 

డు కొనియెడు, చక్ = జక్ట 

ప ఫీకమ్మ=వత స్థలమును, ఒయ్యన్ 

fy యొ క్ష యనికౌన్సి కొమి చ 
వ పెద వియగు చూచుకములకొ=-చ 
(| జ ది 

కోరా తియెల్ల వియోగము గలుగునట్లు 

Cy 

గా వ్య్టటువమయై యొండోంటికిం 

సననియును ఆపత్షుల ముక్కు_లవ లె చే 
నే 

+ 

Mp AH 1s 

| FH 

on ET 

జేరిన ము త్రెంపుసరులC చన్ను ల్ 
లోశెంట లుడిసె ఘన; | 
వారు నిజార్హవముం జే లీక్ వీరే, 28 

(నములు, తౌరెట్లు = = తామెట్లో, అట్లు 
లు వేజుగా దూరముననుండి నానాంట. 

చ్ 



ప౦చమా శాస ము. 899 

జేరువకువచ్చి యొరసికొన్నట్ల్టనుట్స, తముంజేరిన = తమున్నాశయించిను ముత్తెం 
య జాలీ శీ జాలి 

ఫుసరులక ము కైాహారములను, లో శెంటులు = లోపలిజంటలను, డాడిపెకొ ౨ పో 

ఆర్థవము=జఒ య్య్యార మును, చేరువారికిక =తమ్మునాశయి౦చినవారికిని, ఈ రే=ఇయ్య 

రా (ఇత్తురనుట), 

తా. కుచములు తౌము మధ్య ఫెగమున సందు లేక కడిసియున్నవి గావున 

నందు జేరిన హారములును సచమవ్యమందు విరళముగ నుండుటకు తావులేక కుచ 

ములయం౦ దన్ని పేట లాక_టం గూడి యుండు ననియును, నును లెన వారు దమ 

వలెనే యుండుటకు. దమ యాశితులకుం దమ సుగుణము లిత్తు రనియును భావము. 

ఆరాంతేరనాగ సాలంకెగము. 

కే. విరహితతిమోంది కోపాన + మరుండు దినియ 

వేగమె పె డియొజతోన + విసరం గుట్టు 

దునిసి సి బై టికి నసిధార + దోంచె నన 

గనక రుచి చి మధ్యలత ; నారు+ కాంత కలరు. 94 

టీ. కాంతకుక=-ఆయింత, ఆరు=నూయగారు, (ఇదిక ర్హ్భ పదము, )వి. . .నన్ _ 

జేసెను ఘునమగువారు = భునతేగలవారు, నిజార్జ్రవము _ నిజ = స్యకీయమగు, 

tu 

విరహీవియో గులయొక్క_) తేతివి:..6ది=సమూ హ ము పైనున్న, కోపానకా = కోపము 

చేత, మరు యం స్మరుండు, తివియక = ఒజలోనుండితీయుటకు, వేగమె= వేగము 

గలవా౭డై, నీ . “అప్పరోనికురుంబ ౩ మాటలు బాటలు చె వినోదింపంగ నమరగణి మని 

యును క. “కాచికొనివచ్చితేగ నా, '-శేచినయట్ల చటనదట నిలిపితిమునినా, థఛాచెటును 

భంగంబువు, నెచి త్తముశోకమునకు నగ్గంబయ్యెక' అనియు నున్న భారత పయోగం 

బుల కలిమి నగుథా తువునకు క లిమి అర్థము. పెండీయొజతోన=ః క నకమయమగ నొజతో. 

గసాూడనే, విసరకా=నబుకు టకువిసరంగా, కుట్టు=ఆయొజకుట్లు,
 తునిసీ= తెగి, బెటికిన్ 

=బావ్యా[ దేశమునకు, అగిథార=క్ళేత్తివాదర, త్రో వెల్ అనంయగకా = కెినవచ్చెనను 

నట్టుగా, క నకరుచి=బంగరు కౌంతిగల, మధ్యల తక =కా ందిలగ యందు, అలరుక£౯ ౫ 

(పకాశించును. rh 

తా. మన్మభు(డు విరహులావెక దన కధికమగు కోపము రాయగా నా కోపొ 

తిశయముచేతం గత్తి బెటికిం దీయు స్థం తడవు లేక వేగము పడి పసిండి యొజతోనే 

యాఖడ్గమును విసరంగా నా వేగముపలన నొజను( గట్టి యున్న కుట్లు తెగి యా సం 

దున నా క త్తివాదర కనంబడినట్లు బంళ్లారు వన్నెగల కాండీ గౌాయందు నల్లనికాంతి 

గల నూగారు (పకాశించె నని భావము. ఆలం. ఉతే సంతు. 

క. అండజగామిని యూరుపుం 

నిండువలపు లాన నాఖి+విలము వెడలి చ 



400 ఆము_కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

స నొండల నడువును (ట్రాంకెడు 

కుండలియా యనంగ నారు కొొమరొప్పారుక. 25 

టీ. అం...లు_-అండేజగామిని = ఆవాంనయానయొక్క_., ఊరుపు విండు=ఊ 

చా ;సవాయుసమూా హాము యొక్క_,వల పులు=పరిమళ ములను, అనన్ = ఆస్వాదించుట 

కు, నాభిబిలము=పొ క్కీ_ లియను బిలమునుండి, వెడలి = బయలంటే టి, చ నొండలనడుమను= 

కుచగిరులమధ్య మున, _పాయగెడదు=ప్రాకుచున్న, కుండలియోయన(గక=తా చు 

బామోయనునట్టు, ఆరుకొమరు _ ఆరు=రో మరా జియొక్క_, కొమరు= సౌందర్యము, 

ఒసఫారుకా=తనరును. 

భరో శా. మజియు నా వాంసయాన యొ క్ర. నూంగారు పరిమళముగల యుబ్బా 
అ్వాయువుల నాస్వాదించుటకై నాఖియనియెడు బవిలములో నుండి వెలువడి చన్నులని 

శి యెడు కొండలనడుమ నెగ౦చాకుచున్న 'కెలసర్పమో యనున ట్లున్న దనియును, 

సర్పములు వాయు భక్షణము సల్పు ననియుంను , వాని కున్న తే పర్భముల యంచు. (బాం 

కుటయం౦దు6 (బయాసము గావున మెల్లగ6 (వాళు చుండుననియును భౌపము. 

క అంగన నిలిచిన బాహువు 

లుం గానును నేబుపబుచు + లోకమునకు ర 

త్నాంగద కాంచీ భేదము 

లుం గెళనుల నడిమియునుకు! లు న్నూ గారు౯ా, 26 

టీ. అంగన=అఆయింలిి నిలిచినకా = నిలుచున్న పడు లోకమునకుకొ=చూ 

చెడుజనమునకు, రత్నా...లును_రత్నే =ముణిమయము లెన, అంగద = చాొహుస్రరుల 

యొ క్ష యు, కాంచీ= మొలనూలియొ. క్షయ, 'భేదములు= వేణు పొటులున్కు కె... 
లుకా _ కెళవుల=సార్భ్యములయంద లియును, నడిమి=మధ్య( పదేశ మంద లియును, 

ఉనుకులుక =డాండుటలును నూంలగారుకా=రోమావళియును, బాహువ్రలుకా.= వా 

హువులనుు కౌనును=నడుమును, ఏణుపజణుచుక=వివరించును.. 

తౌ. నడుమును గోమలములగు చాహునులును సనుకృళము తె యున్నవి 

గావునరజూాచు వారి కౌభేద వెజుక పడకుండలా భుజక్రీర్తులంను బార్భ్యద్యయ 
మందు నిలుచుటలును బాహువుల చెలుపుననియును, మొలనూలు నడుము నుండుట 

యును నూ6గారు నీమూడును ఇది నడుమని తెలుసునని యును నట్లు గాని యెడల 6 
జేతు లెయ్య వియో నడు మెద్దియో తెలియనేర వనియును ఫొవము. 

క. తనుమధ్యవళిభంగము 
లను గూర్చలో 'నవియుం దత్కు+లములయగుటం. గం 



పంచమాశ్వాస ము. 401 

తుని యిడిన ప _త్తితేకన( 

జను నొడ్డాణమున నడుము + చామకు నమరు౯. ల్సి 

టీ. చామకుకా=అఆళ్యామక్కు త...ను - తీను=నసూతృ్యమగుు మధ్య=నడుముయొ 

క్క వళీ=(తివళులనియెడు, భంగములను = విజుగులను, కూర్చు గకా=అఆదుకుటకు, 

అవియుకా = ఆవళులును తత్కు_లములయగుటక = ఆబంగారుజాతిగల వేయను 

టచేత్క కం...నకా_క ంతుని=మన్మభు ండనియెడు నగ సాలెవానియొ క్క_, ఇడిన=టానిచి 

నృ ప త్తిటకనన్ =ప త్తికట్టునిమి శ్రముంచినబంగారుటకోయనునట్లు చను=ఒప్పుచు 

న్న ,డడాణమునకా = కొంచీగుణము చేతను, నడు ము= మధ్యము, అమరుకా ==చెన్నగును, 

తా. సూత్మే మగు నడుముయొక్క_ వళులనియెడు తునుకలకు మన థు డదుకు 

పెట్టం దలచి బంగారు బంగారుతో నే యదుకుంగానున నావళులు బంగారుతునుక లే 

యగుట నా మధ్యవళుల నడుమః దన ప త్రిటకను బంగారు టకు వేసీ యదికి బిగించె 

నో యనునట్లున్న యొ డ్డాణము చేత నడుము పొల్పగు నని భావము. ఆలం. రూపకో 

శ్ఞపితో లేవ. 

క. తేశాందీలా నితంబము 

వ్రేగునం ద్రైెవ్వుటయుం గని వి+రించి బిగింపకా 

లో6గి ముడియిడియె వదలుగ 

నా నోక స్తని గఫీరఃనాభి చెలంగు౯. 28 

టీ. తేయణొాంయదీగ = లే.తేయగుముధ్య లతే, ని,..నకా _ నితంబము==పిఆఅు6దు 

యొక్క, ( వేంసనక్ =భారము చేతను, (తెవ్వుటయుక = తెగిపోయా, కని=చూచ్చి 

విరించి=[ బహ దేవుండు, విగింపకొ=విగియించుటక్కులో (గి= సందేహించి వదలుగక = 

విజ లేకుండ, ముడియిడియె నాకొ = ముడీవేసెనోయనునట్లు కోక సని = ఆచ్మక 
ఠః 

వాక స్పనియొక్క గఫీరనా ఖి=లో ౯తెనపొక్కి_లి (ఇది క _ర్భ పదము, చెల౦గుకా= 

ధ్ర 

. సృష్టికర్త ర యగు బహ దేవు! డాకోేక స్పనియొక్క_ పిజుందుల భారము 

వళ లేత కొను దీ లాగంబ బడి తెగుటం జూచి మరల సంధించుటకు యత్న పడి 

న్ర్మయించిన వమరల6 బెగునేమో యని సందేహించి వదలు వదలు గా ముడి వేసీ మరల 

సంధించిన ముడియో యన్నట్ట్లు నాభ [(పకెళించు నని ఫావము. అలం. ఉపమో 

పితో కేతా లంకౌరము. 

క, వెలది కటివేర నిల నొక 

పులినము దిగయడియె సింధుూపులినపుయ జేక్ 
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నలువ యది వడలణగంగా బే 

తెలియుట కం దంచపదము + దిరముగ నిలిపె౯, 99 

టీ, సీంధు...ప జీ న్-సీంధు=నదీనము[దములయొ క్క, ఫులినప్ర=ఇసుక 

దిన్ని యలయొక్క_, ప జ్మ్మీ_.కాొ=్యేణియందు, వెలందికటిపేరక్ _వెలంది=ఆ త్రుయొ 

క్క_) కటి=పీజుందనియెడు, "పేరకొ =వ్యా జము చేత, ఇలక = భూమియందు ఒక 
ప్రలిన ము = ఒక్క_యిసుకదిన్ని య, దిగబడిధొ ౯ = =లేప్పిపోయెను. నలువ. =-చతుర్ముఖు( 

డు అధి=అఆఫపులినము, బడ (గ గా దే=తీప్పి పోవుట చేత నేకాదా, తె లియుటకు=ఎటు( 

గుటకొఅకు, అందు=అఆనీంధు ఫులిన పబ్మే్య యందు, అంచపదముకొ = హం౦ంనపఫపాద 
4 

మును, తిరముగక =స్టిరము-గా, నిలిసెకా=జానిచెను, 

తౌ. ఆయమ' పిజు6దు ఇసుక ' తిన్నియవలె నున్న దనియును, మున్ను (బహ 

దేవుడ సమ్మ దతీరములయందును నదీతీరములయంనును సెకతములు సృజించునప్పు 
డా ప_్మీ_లో నీయమ పిజు6దను నినుక దిన్నె చేరక దిగంబడియెను గాన నది 

యెజీయ యతర పజి_లో దిగబడిన యవృీరమునకు గుఅుంతు గా నక్కో_డ వాంస 

పదము పెట్టుట (్రనిద్ధము గానున, నట్టి విధముగానే యిది దిగయబడుట చలియుట 

క్రొ "కో 'స్రలిన ప ప క్ల _యందు నం చరించెడు హుంసలయొ క్క... పదచివ్నాములని 

సమెడు వాంసపాదము EE నని భానము. అలం, వ్య స్తరూపకానుపొథికే 

హేతూ తేక. 

శే, కదళి దివియించె న గ్రాంఫీ)+ కంబు దొడల 

సెనుపు నె ట్రన్నం బొరల శో +ధన నడంచు 

కొన్న యాందోశపాటును + గొప్పు విప్ప 
మెణయు గోర్ము) చ్చులును గెంపు * గుజులు గానె, 80 

టీ, కదళీ=అర (టి చెట్లు, ఆగాంఘీ క ౦బుజ పా దా(గముయొక్క. యు, తొ 

డల=ఊరువులయొక్క_.యుు పెనుపుకొాజఅతిశళయమును, తివియించెక్ = లాణకొ 

నెను, ఎట్లన్న ౯ = అది మీవిధముననన గా, పొరల == ఆర 6టోపట్టలపా రలయొక్క, 

ఫోధనకా = శొధించుటచేత్క (దొంగ వగ్గణనుండు నస్తాామలలోని పొరలసందుల 
సోదా చూచుటయనుట.), అడందుకొన్న ఆదా ంచుకొన్నట్టి; ఆందోశపాటును= 

గో పుచ్చా కారమున్వు ( ఇదితొడల పెనుపు), కొప్పువిప్పకా = అరంటివువ్వు విప్పా 
(దొంగ సీగముడి విప్పంగాననుట.), మెబియు= బయట (బడునట్లి, గోరు) చ్చులును= 

గోళునుదొంగలును, (అఆరంటిఫువ్వులోని తెల్ల నికు సుమఠలలో 6 గొన్ని గ గోళపలెనుండు 

ను వాని నిచ్చట. జొర్యసాధకనఖాకారాయుధములు గాం జెప్పి నాడు. అయర టి 

ఫువ్యునంచే నులియొకవిధమయిన కుసుమలకు పొంగలని పేరుక అదు), "కెంపుజపద్మ 
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రాగమును, ఆరుణకౌంతియున్కు (దొంగ సీగవిప్పినప్పుడు కెంపుగనుపడెననుట. ), 

గుటులు=నిదర్పనములు కొావె=కెచాా అవుననుట. (ఈ పద్యమునంచు( (గ మవ్యత్య 

యమయినను దోహెవహం౦బు గాదు [పయోగములు గలవు). 

తొ. ఈయమ తొడల సౌందర్యమును బాదాగముల యొప్పిదమును, ఆర(టి 

చెట్టు _యుచ్చిలింపయా నది యె ్టైలుంగ వచ్చెననలగాల బొరలు విప్పలా6 దొడల 

యందలి సౌందర్యమును; ఫు వ్యనియెడు కొప్పు విప్పలా, నందలి కెంపును గేనరము 

లును పొదతల ర క్షకెంతియును నఖాకిర శస్త్ర ములును సాతులె యుండంగా 

వేటు నిదర్శనముతో నక్క_అ లే దని భావము, 

"లే, వసుధలో నెటి శీ గల + వారివేని 
లు ౬ య్య 

కరఖథములు దాస్యములు చేయు + సరసిజూవ్నీ 

యూశువుల కెట టన్న( బె6+* దారు మోచు 
(౧ (ఇవా 

గొడుగులును నల్ల కలశ ముల్ +*గుటులు గావె. వ్ 

టీ. వసుధలోక భూమిలో, ఎట్టి (శీగలవారివేని=ఏవిధ మైనసంపద గలవారి 

చనెనన్కుక రభములు=వా స్పభాగ విశేషములు, ఊరువులకుక = పెందొడలకు, దాస్యములు= 

వరవుడములు, చేయుకొ=జఒనర్చునుు ఆటు=ఆవిధము, ఎట్లన్నక =ఎట్టనలా, పెక 

తమమీద, తారు=తాముు మోచు=వహించెడు గొడుగులును=ఛ|త్రములున్కు అల్ల 

కలళ ములు=అ్మ పసిద్ధములగు పూర్షకుంభములున్సు (దాస్యములు చెసెడువారు తమ హస్త 

ములయందు గొడుగులను జలావారణమునకు6 గలళములను దాల్తురనుట.)) మటియు 

ను త్తమ్మత్ర్రీల హా స్తములయందు ఛత్రక లశాది రేఖ లుండు ననుటు. న్లో, “అంకళం కుం 

డలం ఛత్రం యస్యాః పాణితలే భవేత్ , పు త్తం (పసూయ తే నారీ సనరః పృథివీపతిః. 

యస్యాః కరత లే పద్మం పూర్ణకుంభం తథెవచ, రాజపత్నీ త్వమాప్నోోతి ఫు త్రౌళ్ళ 

సహ మోదతే.” అని సాము దికశా(న్ర్రము. గుబులుగా వె=అడియాలములు గావా. 

తా. లోకమందలి యెంత సంపదగల క్ కరభములెన నాయమ యూరు 

వులకు దాస్యము సేయు నే కాక్కయాయమ యూరువులతోడ సామ్యము. జెంద నేర వని 

యును; అవి దాసులై యుండుటకు గుజుతు లేమనిన్స నావా స్తములయందు శఖాకార 

ములగు ఛతములును గలళములు గావా యనియును; అట్టి రేఖలుగల భాగ్యవతులు గా 

వున నే యీ యమ్మవారికి చాస్యములు నేయుటక 6 గులుగుననియును; సాధారణ ఫ్రీ ల 

కది దొరక దనియును భానము. ఊక్తమ్మవ్ర్రీల చేతులయందుండు ఛత్ర కలక శేఖల 

నూరు సేవార్థము ధరించిన ఛత్రకలశములుగా నుత్వే)తీంచినా(డు గనుక నుత్సే9మా 

అంకెరము. 
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క. వలరాజుకుటుంబము న, గ్ల్గలముగ. బోవీ.చుకలమ+గర్భముల య్యెకా 

బొలంతుక జంఘ లతిశ్యా, మల మంజీరస్థ నిబిడమరకత కాంతి, కిల్లి 

టీ. పొ,..లు- ఫొల6తుకజ ఆపొాల(తియొక్క, జంఘలు=పీక్క_లు, ఆఅ, 

తిక _ అతిశ్వ్యామల=మి క్కి_ లీ శ్యామలవర్లములుగ ల, మంజీరస్థ=అం దియల యందున్న, 

నివిడ=దట్లములగు , మరకత= పచ లయొక్క.., కౌంతిక=[పకౌశళ ము చేత్క వ,..ముకొ_ 
లట ) రా ) 

వలరాజు=మన శునియొక్క..., కుటుంబముకా= సంసారమును అగల ముగ కొ=అధికము . 

గౌ పో,..లుఅయ్యెక _ పోషించు=[పోచెడు, కఅమగర్భుములయ్యెక = వరిపొట్ట 

అయ్యె ను, శ్యామల హారిద్వర్ష ముల కభేదంబగుటకు “మరకతమణి స్తంభగంభీర బాహు 

| అధ (6 ల U జయ వని (శీకృస్త్నకర్తామృతీమునం మను, శుకాంక నీలో పలనిర్మి తా నాం అని మాఫుకా 

వ్య తృ తీయ సర్గమందును నీ, “అభినవ 'జలధర శ్యామంబు లగువోటు లాకు జొంపం 

బుల ననుకరింపి అని నిరాటపర్వం బున నునికిం జేసీ మరకతంబులయందు శ్యామల 

వర్షము గలుగునట్లు నిచ్చట. జెప్పంబడియొ. 
aC) య 

తా. ఆ పొలంతి పిక్క లతి నిర్థలము లై యుండుటం జేసీ పొద కటకముల 

యందలి దట్టమగు పచ్చలకశకౌంతీచే వ్యాప్తము కై వరి పొట్టలవలె. బచ్చని వన్నె 
ఇ ఠు తానో a. (=e) 

గలిగియున్న వనియును, లోకమునందు రాజనఫు6 బొట్ట లెవ్వరి శేని పోస ణార్థ ముప 

యోగించు6 గావున నీ వరి పొట్టలు మన్మథుని కుటుంబ పోహపుణమునకు మిక్కి_లి యు 

పయోగ మగు చున్న వనియును భావము. 

తే, ఉవిద నిద్దంపుజంఘల + సవతుం గోరి 

కలమగర్భంబు లడంచు లో.+ గంటకములు 

ఇబాతురుల మించి మజీ దివ+స క్రమమున 

నిలువ కవి బాహిరము లైనం+ దలలు వంచు, త్ 

టీ. ఊ.. .తుకా_ ఉవిద=ఆయువతియొక్క_, నిద్దంపు=న్ని గ్ధములగ్రు జంఘలజ 

పిక్క_లయొక్క_) సవతుక=సాపళ్న ్యమును, కోరి=అ పేడీంచి, కల మగర్భంబులు= 
రాజనప్రు (బొట్టలు, కంటకములు = తనయందలిదోషములు, (వరికి జుంజుజుముండ్లు 

గలిగి యుండుట _నిద్ధము.), చాతురులకా = నేర్పులచేత్స మించి = ఆతిశయించి, 

లోక=తనలో నే అడంచుకా =దాంచుకొనును, మ ణీ=పీమట, ఆవి=అకంటక ములు 

నిలువక=లోపలనిముడక్క దివస[క్రమమునకా=నానాట్క బాహీరము'లై నకొ=బయ ల 
అ) 

డంగాా తీలలువంచుకొ=నసీగుచేత శిరములువంచును. 

తా. నిద్దములగు నాయువిద పిక్క_లతో రాజనపు( బొట్టలు సౌమ్యము రాం 
నోరి తమ యంతర్జోపములు బయల్పడనీక చేర్చు చేత డాంచెనే కాక మటథికొన్ని దిన 

ములలో సే యా కంటక దోషను గనలయడణలూ (నా వరిపొట్టలు సిగ్గు చేత దలలు 

4 



వంచుకొనునుు అనలగా నాయమ పిక్కలు మిక్కిలి నునుపు గలిగియున్న వనియును వరి 

పొట్టలు మొదట సామ్యమునకు వచ్చినను వెనుక వెన్ను తీయ6గా నే ముం౦ండ్డు బయలC 

బడుటయు భారముచెతే€ దలలు వంచుటయును (బ్రసీద్ధమని భావము. 

చ, ఇలలగల వస్తు సంతతుల + శెల్లను గచ్చిడు మత్స (భావ పొ 

టల రుచి యింక వేణు యొక+డా లిడ వచ్చు నె లక్కొ-నీట మ 

మృ్మలమీన "దెంత ముగ యిది* యంచు బదాబ్దము లంగుళీముఖం 

బుల నగు నట్లు మించు,నఖ+ము ల్మేజయః౯ గొమౌరారు నింతికి౯. 

టీ. ఇలకొ=భూమియంమృ క...కుక్ొ ఎల్లను _ కల = ఊన్న ట్టి వస్తుసంత 

తుల కెల్లను= సమస్త వస్తుసము దాయములకు, మ.. .చి_మత్ =మాయొక్క_, స్యభావజా 

(పకృతి చెత నే, పఫౌటల=ఎజ్జని, రుచి=కాంతి, గచ్చిడుకా = వ న్నెంబెట్టున్సు ఇంక 

వేజ=మటతేయితరమగు, ఒకడాలు=ఒకవర్గమును, ఇడవచ్చు నే=మాకు ంబెట్టవచ్చున్నా 

ఇది=ఈయమ్క లక్క_.నీటక౯ొ=లా మౌరసము చేత, మమ్ముకా=మము అలమినది=పూ 

సీనది, ఎంతేముగ్గ=ఎంతే తెలియనిది ఆంచుకొ=అనుచు, పదాబ్దములు= అడుగు దమాలు, 

(ఇదిక ర్య పదము.), అంగళీముఖంబులక్-అంగులీ = (వేళ్ళనియెడ్కు ముఖంబులక = 

"వొంగ ముల చేత నగునట్లు=పరివా సీంచునట్లు మిం...ల్ - మించు=అతిశయించునట్రై 

నఖముల్ =గో ళ్లు, మెజయక =(పకొశింప(గా,ఇంతికిక =తయమకు, కొమరారున్ = 

ఒప్పును, ముగ్ధ యన్న ౦దుకు, 6థ న్లో, ముగ్ధ త్యా ద్వాదళం తుగాం మభ్యేత్యా హైద 

ళం స్మృతకమ్, అత ఊర్జ్వ్వం (పగ శ్ళేతి న్యవస్థా త్రయ ముచ్యతే. ౩ అని యాభారము, 

తౌ, ఆయమ పాదాబ్దములకు మంగ ₹ర్ధమై లాతుూశసమిడలగా నప్పు డాపొ 

దములు లోకమందలి సమ స్థవస్తువులకు నెన్న బెట్రిడు మాకు వేజటోకవన్న్నె. బెట్ట 

వచ్చునా యది యెటుంగక యీ ముగ్ధ మాకు అక్క_నీరుపూసె నని (వేళ్లనియడు 

ముఖముల చేత బకపక నవ్వుచున్నవో యన్నట్లు గోళ్లు తెల్లగా మెజియుచుం 

డంగా నాపాదము లొప్పు నని భావము. 

కం లలనోపరిపదక చ్చప 

ములు బలిమిమెయి!క్ గజ ప్ర+భఘాతగతి శ్ర 

విలసనము. గొనంగంగాచే 

కలిగ౯ గజకచ పో గ్రకలహం బుర్విక్, తీర్ 

టీ. ల...లు - లఅలనా=అయమయొక్క_, ఊపరిపద = మోంగాళ్ల నియెడు 

క చృపములు= తా6 బేళ్లు, బలిమి మెయికొజబలాత్మా_రముచేత, గజ = ఏనుంగులయొ 

క్క (ప...లు = (ప్రభూతేగ తి=ఒయ్యార ప్రనడక యొక్క, (శీ=జనంపదయొక్క_ విల 



406 ఆ ముకృమాల్యద న సవ్యాఖ్యానము 

ననముకొ=విలా సమునుు కొనంగ6గాబేజ గహీంపంగాంగచా, డార్విక=భూమియం 

దు గ జక చ్చపో నకల హంబు-గ జజ వీను (గుయొక్క_యు, కచ్చప = తౌంబేటియొ 

క ఊఉ గ=-భయంకరమయిన కలపాంబు=పోరాటము, కలిగెక=-ఉఊదయించెను, 

తా. ఆ అలనయొక్క_ మో౭గాళ్గు తౌటబేళ్లవలె నున్నవనియున్తు గజ గమన 

మువంటి గమనము గలిగియున్న వనియును, అక చ్చపములు గజముయొక్క_ గమన నం 

పదను హారింపంలగా దానివలన నా యీనుంగునకును దాంబేటికిని గలహము సంభవిం 

చెననియును, దాని చేతనే భూమియంను గజకచ్చప సంవాద మను సామెత ప్రై 

ననియును భావము. 

కే, తరుణి తను కాంతి యెదుట నూ తనహరిద్ర 

తులకు రాలేక యత్యంత। మలిన యయ్యె 

నాటంగా రాత్రి యన నిశ + యన. డమిస 

యన నిలీధిని యన తప + యన బరలా. లి 

టీ. నూతనహరి[ద=పచ్చిపనవు, తరుణి=ఆలేమయొక్క_ , తీను=ళ రిరముయొ 

క్క-), కొంతియెదుటకా=[ప్రకౌళముముందటి, తులకురా లేక= సామ్య మునకు రాలేక 

(|తౌసునకు రాలేకయనుట,), అత్యంతమలినయయ్యె ౯"=మి క్కి_లి మా లిన్యమునొండె 

ను. (పచ్చిపస సపెండిన పిమ్మట బైన నల్ల గానగును.), కెెటంగా= కెంట్టియేకదా, 

రాతియనకా, నిళయనకాొ తమిస్రయనకా, నిశీథినియనకా మపయనక- (ఇవియన్ని 

యు రాశికి నామములు, ఈ పేశ్రేపసుపునకును జెల్టును, “నిశాఖ్యా కెంచనీపీతా హారి 

(దా వరవర్షినీ” అని నిఘంటువు; కౌన నీపేరుల చేత నా పసుఫ్ర్రుపరలగొక౯ా =జఒప్పెను, 

కరంెగి నను పాత మును గలదు. పసుఫురాచిన6 గరలుట (పళ స్పము. 

సీ, అయ్యిందువదన థధ+రాంగన గావునం 

ట్రాజై్మైల్రిం బారుగుల+ భాగవతుల 

గృవాములందు మరాళి+ కె కావళి హరి, 

ణీ మనోజ్ఞా సృగ్విఃణే సమాఖ్య 

లమర జనించి వయస్య లై నాగక, 

న్యలు పు_త్తో కావివాఃహములయందు( 

ఛొడు పద్మాలయా + పరిణయా మేయో 

యముల ననంతక శ్యాణగుణము 

కే. లద్భుతం బొప్ప విని విని + యతనిం గవయు 
గ జగ ష్య న అష బుద్ధి ప్రా సన్మసంస్కార$మున జనింప 
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దదవతానురామేయక+థాసుథాను 

కలిత లీలానుకృతుల వః ర్తీలుచు నుండి, వ్ 

టీ, ' ఆయ్యిం చమవదన = అచందముఖి, ధరాంగన-గావునక్ = భూ చేవియి 

గటచేత, (పాజ్ ్మతీకా = పూర్వ జన్మ న్నే వాముచేత, నాగకన్యలు = భుజంగకన్య 

లు పొ...దుకా - పొరుగుల=సమాపములయం౦దలి, భాగవతుల = భగవద్భక్తులయొ 

క్క, గృహములందుకా =తిరుమాళలిగలయందు మరాళికా ఏకావళీ హరిణ్సీ మనో 

జ్జ సృగ్యిణీ అనియెడు, సమాఖ్య లమరక=నామ ధేయము లాప్పుచుండలా, జనించి 

=ఆవతరించి, వయస్య_లె=ఆయమకు "నె చ్చెలులై, ఫు త్తి) కెౌవివాహములయందున్ = బొ 

మల పెండ్లిండ్ద్డయందు, పౌ,..లక౯ా - పాడు=గానముచేసెడు, పద్ధాలయాపరిణయ = 

లత్మీకళ్యాణమనియెడు, ఆమేయ= లెక్క_కొమో తీన గేయ ములక = పౌటలయందు, 
ఆనంతేక భ్యాణగణములు ఒం అనంత=విమ్షువుయొక్క_) కళ్యాణ = మంగళకరములగ, 

గుణములం=గొనములు, అద్భుతంబొప్పక = అ బ్బురముగలుగునట్లు, వినివిన్సి ఆకేని=ఆ 

విష్షుబేవున్సి క. . ,ది- కవయు=కూ డెడ్యు బుద్ది = మనీస్క (పౌగ్గన నంసారమునకా- 
౯ థి ఇ ఉఆ+* 5 

(పాస్టన్మ = పూర్వజన్మసంబంధియగు, సంస్కారమునళ = సంస్మా_రముచేత్క (ఇ 

చట. దృతీయార్గమున సప్తమి.) జనింపకొ = పుట్టల, తేదవతారానుమేయక థా 

సుధానుకలిత లీలానుకృతులకా _ తత్ అస్యామియొక్క_, అవతార = రామకృష్టా 

ద్యవ తా రములయొక్క_) అను మేయజఊహీ౦పందగిన కథాసుధా = అమృతమువంటి 

కథలతోడ్క అనుకలిక=కూడికొన్న, లీలా = విలాసములయొక్క_, అనుకృతులకా 

=అనుకౌరముల'చేత, (ఇచ్చట, తదవతార కథాగో ప్టి6 దదవతారక లిత లీలానుకృతుల 

వర్హిలుచునుండిి అనియును చాశాంతేరము గలదు). 

వ్ న్ 6 + గృహమున. సి తమతండ్రి శీత ద+ త్త శ్రీలు న్. 9 

ద్రవ్వి తండములయ్యు. + దనదు తొంటి 

స్రగ్వినిర్మాణదా+స్యంబ ను.ల్పేకత, 

జ్ ఆడ రగ జరపుచు( బృక్షివై*ప్పవపురాణ 

సంక ర బొ పుచు సంహాతాన్యాఖ్యా చనం బొద్దు గడపుచు, 

గ స్రైడుక మ్మ చెంగలువ విరుల 

తోమాల లలకలు + దువ కంతునకు ననా, 

ర్ష౦నిబద్ధ ఖేటకం + బనలో నీల 

తే వృషకకు ద్రేఖ నెడమథొ+క్కింతయొజగ, 

నిడిన ధమ్మిల్ల వలయంబు + నడుగునందు 

క శ కూర్చుర బద్ధ. 
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గొంత నే పర్ణి గీలించి + కూపవారి 

నీడ వీశీంచి కమ్మలు + గూడ నునుచు. లి 

టీ, తమతం్మడి = అవిమ్షుచిత్తుండనుట్క గృవామునకా = తమయింటియంద, 

(శీళద త్త శ్రీలు = (శ్రీశ = శ్రియకపతి చేత, దత్త = ఇయ్య బడిన, (శ్రీలు = నీరులు “న్లో 

థానసంప త్తిపద్మాసు లత్మీ (శ్రీరితికథ్య తే” యని హలాయుధము, (లేవ్వితండములయ్యున్ 

=తేటు ౧౫కయు౦డినను, తనదు=తనసంబంధియగు, తొ '౦టి=తొల్సింటి) సగ్వినిర్థాణ 

దాస్యంబు- సంక్ = పుస్పమాలికలయొక్మ._., వినిర్మాణ = కూర్చటయనియెడు, 

డాసన్యంబు==శై ౦కర్యంబు, అను త్చేకతజా=గర్వములేమిని, జరప్రుచుకా' = చేయుచు 

ను, (జ్జ క జజ్ఞానము చేత, వె...నకొ_వై ప్టవపురాణసంహి తా= శ్రీవిష్ణు పురాణ నంహీ , 

తయొక్క_, వ్యాఖ్యార చనకా= వ్యా ఖ్యానము ౬ జేయుట చేత, (పొద్దుంగడపుచు కా=కౌల 

కేపము(జేయుచు, కట్టడు=కూర్చుచుం డెడం, కమ=సుగంధముగల, చెంగలునవిరుల 
=బజ్తగలునప్రూలయొక తోమా తెలు = దండలు, (ఇచ్చట ద్వి తీయార్థమందు 

(బథమ), ఆలకలు=కురులు, దువ్వి=వ్యుద సించి, క ౦తునకుక =నున్మధథునకు, అఆస్బ్ర= 

నెమలిటిక్క_ లచేత, నిబద్ధ = కూర్చ (బడిన, ఖేటకంబనయగకొ = కేడెపూయనునటు 

(కూర్చుర బద్ధ యను పొఠమున మో చెతంగట్టంబడిన యనియర్థము. ), నీలన్ఫ ప క్ర దేఖన్ _ 

నీలవృష =నల్ల నియా (౯బోతుయొక్క.., కకుత్ = మూ6పురముయొక్క., నేఖక్ = అకొ 

రమువంటియాకారముచేత, “వృ సా జ్లేకకుదం( త్రిషు? అని యమరము. ఎడవముకు=వామ 
పార్శమునకు, ఒక్క. ౦త=ఇంచుకంత్కు ఒఆతిగ=ఒటిగ గా, ఇడిన=డటానుచుకొనిన, 

అనయా దిద్దిన ధమి్మల్ల పలయంబు=వటువయగు కొప్పుయొక్క_, “ధమ్మిల్ల సృం౦ంయతాః 

కణాః* అని యమరము. అడుగునందుక =అంత ర్భాగమందు, కొంత సేపు, అర్థిక = 

కోర్కి_ చేత, కీలించి=తుటు ముకొన్సి కూపవారికా =నూతి నీటియందు నీడవీశ్షీ౦చి= నీడ6 
జూచుకొని, (కమ్తజు=మగిడి, గూడకా=తీ మతం డియు౦చిన ప్రప్ప ముల పుటికలోను, 

ఉనుచుకొ-ఉంచును. “గూడ” అన(గా వైష్టవపరిఖటాషయందు బుట్ట అనియర్థము. 

తా, ఆచంద్రవదన తనతం డియగు విముచిత్తుండు (శియగపతి కృపవలన నధి 
౯3 ఎని 

కతర సంపదలు గలిగినను గర్వింపక పూర్వమువ లెనే ఫుష్పమా లికాకై ౦0కర్యము. జే 
యుచు (శ్రీవిష్ణుపురాణవ్యా ఖ్యానము చేత 6 గాల జేపము6 జేయుచు! గూ ర్చెడం చెంగ 

లువదం౦ండలను చాను కొప్పులోధరించి నూతిలో నీడంజూచుకొని మరల వానినిగూడ 

బుట్టలో నునుచు ననియు నాకొప్వు నెడమ (పక్క కొటగి యుండు ననియు 'భావమ్ము 

ఉ. * ఆ నవలా యలంతి పనుఃపాడి దుకూలము( దాల్చి గుబ్బచక౯ 

గోనలం చావు లుప్పతిల6+ గుంకుమ లేటల నిగ్గు బేరం గ 

* అనవలావలంతి, 
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ప్రానన నాభిం దీర్చి విత్శ+బద్ధ లతాంతము లర్థి. గొప్పూనం 
బూని యొకింత సే సీ పునిచి పుచ్చి చెలిం గని వెచ్చ నూర్పుచు౯, క9 

టీ. అనవలా=అయింకి, (ఆన్యదేశ్యమగుటంజేసి దీర్దాంతరము.),అ. . .డి-ఆలం 
తి=స్వల్పమగు పసు పాడి=పసుపవుతోడి స్నానము కేసీ (ఆనవలావలంతి యను పాశ 
మున త్రీరత్న మనియర్థము. ), దుహలము = =ధ్"తవ్యస్త్ర మును, తాల్చి=ధరించి, గుబ్బ 

చన్లోనలకా =గుబ్బ చను గొనల యందు, (కోణకళబ్దమువ అనం గోన కొన అనురూపములు 

గలుగును. లేక స్తనములు పర్వత సమములు గనుక. దత్స్ర దేశములను గోన లన 
నచ్చును., తౌవ్రలు=పరిమళ ములు, ఉప్పతిలక=కాదయించునట్లుు కుం + గ్గు _ కుంకు 

మతేటల=కుంకుమకాంతులయొక్క_ , నిగ్గు=నిగారింవు, తేరక్=కౌానరాంగ్యా కా 
నన=కర్చూరము చేతనే నాభిక ఎతిరుమణిన్సి తీర్చి = దిద్ది, పితృ బద్గల తాంకములు- 

పెళ్ళ _కం డి యగ విష్ణుచిత్తుని చేత, బద్ధజకట్టంబడిన, లతౌం౦కములు = పుష్పములను, 

అక్థిన్ =కో దిక చేత కొప్పునకొ=ధమిల్లమందు, స్రూని= ధరించి ఒకింత సేపు, ఉనిచి= 

ఉంచుకొని పుచ్చి=జమరలందీస్కి చెలికా= చెలికత్తెను కని=చూచి, వెచ్చకా=వేండి 

మి గాల ఊర్చుచుక = ఉచ్చ్వనీంచుచు నని ముంద జీపద్యముతో నన్వయము, 

క, మోాపాడిన హరిచందము 
లేపాడిగం దలణయ వచ్చు 4 నితం దేసతులం 

గాపాడినవా? డను. 

త్రో పాడిన దన్ను వలచి + + తొయ్యలులారా + _40 

టీ, తొయ్యలులారా = స్ర్రీలారా మిపాడిన హరిదందములు=మియొక్క_ 
పాటలలోని స్వామియొక్క_రీతులుు ఏపాడిగ=ఏమర్యాద గాను తలంపవచ్చుక = 

ఊహింపవచ్చున్ను ఇకండు = ఈవార్సి తన్నువలచి=తన్ను మోహించి, [తో పొడినన్ 
జ వెంబడించినను, ఆనుల్లై= వారికిర్యబియు (డ్రై, ఏసతులక్ =: ఏ వ్ర్రీలను కాపాడిన 

వాడు. ఈ _పుశ్న వలన నాస్యామి మర్యాద లేనివాండనియును దన్ను 'మోహీంచిన 

శ్రీల నైనను దాను న్నేహించి కౌపాడ లే దనియును, బరిహసించుట. 

తే, తాను నురహౌని నృపతనుల్ + దాల్చి యకట 

కామిసీతతి నుడికశించు+కంకు నకి 

గంజెయును నల్ల దాసరి * గాడు కిరియు 

హరియు నై పోవుటయ మంచి + దనుయుగంబు. 41 

టీ, తాను=అహర్కి సు,..ల్ = సురమౌని=వామన పరశురామ బుద్ధులయొ 

క్క_యు, నృప శ్రీ రామునియొక్క_య్సు తనుల్ =ళరీరములు తౌల్సి = వహించి, 

52 
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అకట=అయ్యయా, క కామి నీతేతికొ= నీ) సమూపహామును, జఆడికించుకోంకుకొ = తపిం 

పంజేయుటకంయేకు అళ్టై = ఆపకారమే, (మరల నవతారాంతరము€ బొందకుండు 

నట్లకుట), గంటెయును=మక్స్యమును అల్ల దాసరి గా(డును=కూర్మమునుు కిరియుక్లా 

=వరాహామును వారియు=సీంహమున్యు అయి అనుయుగం౦బు=[పతియుగమందును, 

పోవుట య=పోవుశకు, మంచిది= మేలు. 

తా. అ హరి చామన పరశురామ బుద్ధ రామానతారములయ౦దు న్తీలను 

దపింప6 జేయుటకం కొ మత్స్య కూర్మ వరాహ సింహా రూపములతో నే (పతియు 

గమందు నుండుటయే మేలనియును, నిట్లు తిర్యగ్టాతిరూ పములతో నుండిన న్స్) లెవ్వ 

రును మోహీంపరు. గాన్రన వారికి. దాపము లే దనియును భావము, 

క, ఆతనువ్రుల లేరుగదా 

నాతులు వటి కాక్ కలిగి*న న్వగ తిర్య 

గలీకి పీజాతీకిం గల 

మూాతీ వృత గలదె యెజబుల + కి శే లఅలంటి౯, 42 

టీ, ఆకనువ్రలకా=అనుక్స సహ రాాక్యన శా రములయందు, నాతులుజ స్త్రీలు, 

లేపగద్యా నుటికౌక=వెండియునటు గాక, కలిగినకొ= స్త్రీ లుండినను_“విస్లో చ్లేహాను 
రూపాం వై కరో త్యేపాత్మన్నన్తను" మనియున్నది గనుక 6 నర్యస్థైకి న్లీబుండేవచ్చు 
ననుట.) వగ= కఖోదము, తిర్య్లాతికి క్స్ 5 =అమత్స్య్య కా ర్మాదితిర్య క క్రీం జాతికి ఈజాతి 

కిక = ఈమ నుష్యజాతికిం గ లిగిన, ఈరీ సక=ఈశ్వర పాటు, కలచె=కలుగునా అని 

మరల్క ఎటుంగక= తెలియక, ఇస్తేలంటి=ఈనిధముగా నేమిటికంటి నని ముందటి 

పద్యముతో నన్వయము. 

తే, “ఆత్మన తృర్యభూతాని” + యనుట బొంకె 
ముద్దియల కైన వలవంత + ముచ్చటలను 

నాటపాటలం? గతల. గొం+తడంగుం గాని 

నోరు లేనిజంతువులకు + నొప్పి ఘనము. 48 

టీ, ఆక ్మనక్స (ర్య భూ తాని - సర్వభూ తాని=నమ స్తభూతములును, అత్మ 

వత్ =తనవ లెస్కే అనుట=అనివెప్పుటు బొంళె = అసక్యమా (నత్యమేయనుట.), 

“ మాత్ళవత్సరదారాణి పరద వ్యాణిలోష్టవత్ , అత్మవక్సర్వభూ తాని యః పశ్యతి 

సపళ్యతి.” యని శ్లోకము, ముద్ది యలకుక = మనుష్య స్తీ లక్కు ఐిన=కోలిగిన్స వలవంతే== 

విరహ తాపము ముచ్చటలను = జండొరులకు6 జెప్పుకొనుట చేతు ఆటసాటలక్ష్రాడా 

నృత్య గానముల చేత, కతలఖకా =ఆవారికధల చేతను, కొంతడలన లగాని= కొంత మట్టు 
8 
॥ 

bh 



పంచమాళ్వాస ము, 411 

సము, ఫ?నము==అధిక్ ము. 

తా. సై పద్యమందు నెటులక యని నరలం జెలిసీ మనుష్య స్త్రీలకు 

ముచ్చటలు మొదలయిన వానిచేత6 గొంత విరహతాప మాజును6€ గాని యా మత్స్య 

కార్యాది తిర్యగ్జాతి స్ట్రీ)లశే తాప మధిక మని యెతీ( చెప్పె నని భావము. - 
wd 
మ. ధరపై నీతండు పూర్వకల్పముల స క్ష సీివిశాలాంబకాం 

అల జల/ 

బురుహశ్రైణి జలంబుమైం బులకలుక్ష * బూరించుచుకా ఇంచు దు 

ర్భృరకర బలవుంగ వచ్చుజలమో$ర సబరోమత్వ కే 

ర్త ర్త భఖ 
సరితశల్తా్యాం డవళారదంభమున సాచ్చాదించు. దా బ్రౌఢమా. 

టీ, ఈకండు=ఈహరి ధరపెకభూమిమి6ంద్య పూర్వకల్ప ములక=పూర్య 

యుగములయందు, స... ణికొ_స క=రీనయందుమోహముగల్క న్త్రీ= స్ప్రిలయొక్కం_, 
వానినే చ్ = 

వికాల=వెడ(దలగు,అంబకౌంబుకువా క మల ములవంటి నే త్రముల యొక్క.) _కేణిన్ = 

అ —_ వ్ మి క్ ల్ 

ప_క్ట్మీ_యందు జల౦బు = ఉదకమును మైక్ = కరర ముం నర్ = 

రోమా ౦-చములును, పూూరించుచుకొ=నిండించుచునుు, -వీఇచు=వృస్థంబొంద 6 జేసెడు, 

దుర్భర = భరింపరాన్సి కర్మంబు = సంచికేకర్మము అలమంగక్ = వ్యాపింపలగ్యా 

నచ్చు = సంభనించునట్టి, జలచార స్పబ్ధరో మత్వ కేసరితల్ = నీట6ందిరుగుటయు, 

నిట్టవొడిచినరో మములు గలుగుటయు (మెడమో౭దం గొనవెండుకలు గలుగు 

టయును)), తౌకా=ఆహరి, (పౌఢిమక =నేర్చు చేతను, పొండు=ఇతీరములగు, (ఇది 

యొ౦డనుళ బ్దము పకారాదిగానుండు నెట్లన్నను ఒ చ్చెము, పొచ్చెమ్రు ఊన్కు పూను, 

ఒనరించు, పొనరించ్చు ఇ త్యామలవలెనని యెబు(గవలయు.),ఆవతారదంభమునకా= 

ఆనతారమనియెడు సెపము చేత, ఆచ్చాదించుక= మటుగపబుచును, కైెతవాపవ్నావా 

లంకెరము*కెతవాపహ్ను తిర్వ NER వ్యాజా గ్థర్నిహ్ను తిః పైకి అని దానిలతణము. 

తా, ఆ హరి ప్రూర్య యుగ ములయ౦దు భూమిమో(దC దన్ను మోహీంచిన 

శ్రీల కోరికలు దీర్పక వారిని విరహ మందు మును (గ జేసీ దుకఖ పెట్టి నాయడు, "కౌ 

వున నా కర్మపరిపాకము దన కను ఛభవమునకు రాగా “శుభకృచ్చుభ మాప్నోతి పా 

పకృ క్పాపమశ్ను తే” యన్న ట్లా్రీలకుం గన్నీరు గలుగ ౭జేసిన హీతువువలన నో 

కన్నులతో సరియగు మోనుమేనుతో6 దాను నీటిలో దిరుగు నశ్తేర్పడలా నది 

మతా సవతారముగాన్కుమటియా నా శ్రీల రీరయులయందు గగుర్పాటు గలుగ (జేసిన 

హీతువువలన( దనకు నట నిక్క. వొడిచిన రోమములురా6౬గా నది పరాహావతారము 
ar) 

గాను మటియు దానివలననే తనకు మెడమోంద( గొనవెండుకలు గలుగంగా నర 



412 ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

సీంహా ముఖము గల యవతారముగాను నేర్చు డెను, కావున నది యా కరానుభన 
మని తెలియ రాకుండ మటుయు పెట్టు నని భావము, 

క, అనిమిషముని మనుజాధిప 
జననంబుల సీత? డేట్లు * జలజాశ్సులం గూ 

ర్చిన వారి నేచె దయలే 

కనిన వినుడు మూదు పాట + లంద తెలిపెడ౯. 45 

టీ, 'అనిమిషముని= వామన సరశురాముల యొక్కయు, మనుజూధిప=(శీరాముని . 
యొక్కయు, జననంబులకొ=అవతారములయ౦మ, ఈకతండు= ఈపహారి, కూర్చినవా 
రిక =(పేమపడినవానై న, జలజా కులకొ= స్ర్రీలను, దయలళేక=క్ఫపమా లి, ఎళ్లేయె | 

ననినక్ = ఏరీతి చే ఖీద పెజ్టైనన ౮గామోదు పొటలంద=మోసంబంధులగు పొటలయంచే, 
తెలిపెదక = ఎటి (గించెదన్చు వినుండు=వినుండు. 

చ. మొదల నుపేంద్రు. టే యితేండ* మోఘహాతింభృగుపత్ని ద్రుంచియ 
ముదుసలి గేహినీ విరహ+ముం దన యట్లన పొందు వున్న నా 
కొదియును చేవకార్యమున + కయ్యెడు నంచు వహించి త్రోయ లాష్ట్రే 

ఇశ పేద వటు వయ్యు లచ్చి మది + కెన్నండుం బాయని జాలి సంపంటే?46 
టీ, ఇతండు=ఈహరి, మొద లకో=[ పథమమందు, ఉఊపేర్య్రదుండె=వామను. డి 3 

ఆఅమోఘువాశికా =బీజువోని వేటు చేత, భృగుపత్ని క =భ్భ గుమహామునిభా ర్యను, తుం 

చీ = సంహరించి, అమ్మముసలి=అవృద్ధము నభృగువు, తనయ ట్లనజతేననలె నే శే్పాన్సీ 
విరహముక్ =ఫా ర్యానిరహమును, పాందుమన్న క =అనుభవింపుమన (గా నాకదియు 

నుజనా కౌభార్యావియోగము, దేవకార్య మునకుక = దేవత లకౌర్య ము కొజుకే, అయ్యెడు 
నంచుక్షా = అవునని, వహీంచి = ఆళా పమునువహీంచి, (తోంచు= కాలమునుగడపునట్టి 
లా వెదక =ద్భ ఢమయినమనస్సు చేత, వటువయ్యుకా = తానుబహ్మ చారియయ్యు ను, 
లచ్చిమదికిక =లక్షీ దేవిమనస్సునకు, ఎన్న (డుకా = సంకేతేసున్కు సాయని=విడువని, 

'. జూలి=నిచారమును, నింపందే=నిండింపండా ? వ్యతిరేక పళ్న. 

' తా. భృగుభార్యను దునిమి యా వృద్ధొసంగిన శాపము జేవతల కార్యముకొజు 
కోగ్న్ నని తాను సమ్మతిగా వహించి వామను(డై యవతరించి (బవాభారియై యుండి 
యున్ను'వివాహాను చేసీకొనక నిత్యానపాయిని యయిన లక్షీ క నెడంబాటువలని వ్యస 

స నమును గలుగ 6 జేసె నని భావము. 

| కదు. ప్రళయార్కో గ కుశారకోణము నృప+ లె) వి ధ్యనల్సీ కికా 
చ ఖ్యలం దిఫ్రానము లేడుమార్లు వరుస 4 న్ఫృట్టంచు దోళ్ళ కిం గ్ 



,& 

ప౦ంచవూో శ్వాస ము $18 

_ర్తిల సద్యల్లకి (మోయ ర క్షయయి యిెం+తే వశ్టయా భూసతీ 

తిలకంబుం దుదం [దోవం గళ్యపున కా+ర్తిం బిడ్డయై పోవే! 47 

టీ. (ప్ర...ము -(పళయార్క్మ_=విలయనూర్వ్యునివ లె "ట్ర గ్ర=కీక్లను , కుఠా 

రడ గం డ్రగొద్డలి యనియెడు, కోణము =వీణవాయి౦ చెడుకడ్డిన్సి “కేణావీ ణాదివాళిద్రన 

మ్మానియమరము, నృ. లక - న OO 

నభేదముల చేత / ం(డువిధములుగల, పీఠ కౌ= సింహాసన ములనియొ కు, ఆఖ్యలక = పేళ్లీ 

చెత, (తిస్టాన్య లు=మం(ద్రమధ్య తార క ములనియెడు మూడు స్థానములను; ఏడుమూ 

రు=స ప్పవారములం, వకుసకా =ప డ్రాదిస ప్పస్యర( క్రమముగా, ఘుట్రించు = కొ క్రైడ్కు 
రి. 

వాయిం చెడు, దోళ్ళ్తి క్రిక=భుజళ క్రిచేత్క కీ ర్థిలసద్వల్లకి - కీర్తి = యళమనియొడు, 

లసత్ =ఒప్పుచున్న , వల్లకి=వీణ, [(మోయక=ధ్వనినేయంగా, 5 క్రయై=అనుర క్రిగలి 

గిన బెయనియును, రాజర కృముచేతం దడుపంబడి యొజ్జనిదై, ఎం తేజా మిక్కిలి : పశ్య 

యా=స్వాధీనపడిన , భూసతీ3లకంబుకా = భూజేవి య'నెడు పతి వతారత్న మును, 

తుద ర దోవక- =కడకుర దో యయా, కళ్య పునకుక = కళ్య ఫుండనుబుషి కి, ఆ ర్తిక == 

ఆయానముచెత, బి చిడ్డయై= పు త్త్రీకయై, పోవదే=పోఐదా, పోయెననుట. (తై్రంవిధ్యవ 

త్తనుతావున( బూర్వవ్యా ఖ్యానముల ననుసరించి శతుమిత్తోండా నీనభేదము చేత నని 

(వాసితిమి గాని శతు, శ తుమి త్త, మి(తళ|తుభిదముణో మూ (డువిధములు చెప్పుట 

యు క్తమని తోచుచున్నది.) " 

తె. పరశురాముడు కుళారమ నె నెడు కడ్డి చేతల *దివిధ న్బప సింహా ససేములని 

యెడు మం|దాదిస్థానముల నేకు మాబులు భుట్టింపంగా మూ జే ళ్ళిరువదియొక్క_ 

మూజయ్యొ; నట్లు ' దోర్భలముచేత వాయి౦చె6 గావున గీ రియనెడు వీణాయుక్క__ 

(మోత విని యనుర క్యోరాలగు భూమిని దా నేలక్ష కక్ష్య పునకు ఛారవోనిన్క నాసపె 

పకి వతే గనుక నతనిం బెందక  యతనికి బిడ్డయై , కాళ్యపి యని పిలువబడే నని 

భావము. ॥ 

మ. తనసౌందర్యము చెప్పలా గరంగి పద్మాకాంత రవ్చీంచి మో 

హన కంజంబున వైచి తియ్య మిడు నె య్యం బొప్పం బెకొన్న మా 

టి నృశంసత్వముసం దొజుంగి్ చని వ జం జేసె గాకుత్ సుం డె జ 
థి 

న నిలింపారివిదారిచందములు సెందాన “న్వెచారింపుడా, 43 

టీ. త,..ము_ తేన ఆ అవారియొక్క._, సౌందర్య ముకా = చక్క. ౧దనమున్వు 

పాప ఏకగాక జనులు చెప్పలగా, కోర (=| పీయపడి, పద్యాక కాంత=|శీదేవి, రప్పించి= 

రావించి, మోహనకంజంబునక = మోవామునుగలుగ (జేసె సెడుపద్మము చేత, వె చి= 

వీసరి వేసి, తియ్యమిడు= మాధుర్య మొసంగెడు, _నెయ్యం 
బభొప్పకొ=|పిమమించయగ్యా 
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పెకొన్న క= కౌంగిలింప రాం గా, మోజీ=ఆయహ న కమించ్చి నృళ౦సత్వ్యమునక్షాజ 

(శౌర్యము చేత, తొజంగి=విసర్డి ంచ్కి చని=జపోయి, వెల్లింజేసెక = ఉన్మత్తురాలిని 

జేసెను, శాషళ్ స్థుైన=అకావత్ స్థ వంశ జూతు(-డైన నిలింపారివిదారి = రక్ష సాం 

తకునియొక్క_, 'ందములు= చర్యలు, డెందానకొ=మనస్సునందుు విచారింపు డా 

=టిలోే చింప్ర (దు. 

తా. (శ్రీరాముల సౌందర్యమును విని శ్రీదేవి పిలిపించి విలాసముగా దన 

చేతికమలము చేత వెచి యతి ేమచేం గాంగిలింప రాగా, నది తప్పుంజేని యొప్పక 

కఠినచిత్తు.డె తొలంగి యా యమను వెళ్లని గా౭ జేసీన యా రాముని ఛందము మోరే 

మదిలో విచారింపు6 జని భావము. 

చ, చెలువముః దాల్సి త్ర నవయం + చేరిన రాగిణి రావణేన సస సక 

నలువురు నవ్వ నె తెలు 'గౌనర్చక యలిన వియ్య మై యత్రం 

డలుగండు నీత కిటి ట్టి తలం పాత్మం దలంపక యాయమ స్యృ (ఛా 

కొలహామునం దనుం దొణజయు + కాశకునాశకు లోను నేయంటే, 

టీ. చెలువము= సౌందర్యమును తాల్చి=తానువహించి, తక్ = తన్ను, కన 

యకొ=కూడుటకు, చేరినస సమీపించిన, రాగిణికా = అనురాగముగల, రావణస్య సకా= 

రావణుని తో (బుట్టువగు కూర్పణఖనుు నలువుకు = చూచిననలుగురు, అనంగా సర్వ 

జనులనుట, నన్వక=పరివాని ౦ప6 గా, అ ల్తెజ ౧స= అరీతిని, (ముక్కు సెవులు గోయు 

టననుట.), ఒనర్చకజజచేయక, ఏలినక్ = పాలించినను, నియ్య మై = నంబంధియె, 

(ఆనంగా బావమణజందియైయనుట.), అకండు= ఆరావణు6డు, నీ కకుకా=నీ తా దేవికి, 

ఆలుగ (డు=కోపీంప(డు, ఇట్టిళ్ళలంపుజ ఈ యాలోచనన్సు ఆత్మక = బుద్ధియందు, 

తలంపక=ఆలోచింపక్క ఆయన్ముకాజ=ఆ మెను, అన౮౫ా నీతా బేవిని, వృ థాకలహము 

నక్ =రి త్తీక య్యము చేతే, తనుకాజతన్నుు తొజంగు = ఎడంబాసెడు కౌశకుక= 

తాపమునకునుు ఆ(కకుకొ=రావణషునింటచెు లోనుండుటకును, లో నుసేయందే=లో 6 

బడంజేయ లేదా, ; 

తౌ. ఆ |శీరాము(డు దాను సుందరుడు గావునం దన్ను జూచి మోహించి 

వచ్చిన ళూర్చుణఖను నలుగురు నవ్వున ట్లాభంగి జేయక యీలికొ-నె నేని, దానికి సోద 

రుండగు రానణుండు దనకు బావమజందిమొ నీత నిమిత్తము కోపింపండుగదాః ఈ 

నంగతి యాలోచింపక పట్టి సోకు పెట్టుకొని, నీత కన్ని డంవాని తాపము! జెందు 

నట్టును, రావణుని నిర్భంధమునేక్ష లగే యడునట్లు కు వేసి నాం డని భావము. 

౧౬) ప్రా 

వృటా-లాంబుద్” xg ర గెల్వంగ వల+చ్చ్రీఖండ కాఖాసిత 
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త్రిటుంంఫీనస శేఖ ౫ లసిలతా + ధృద్చాహా వేప్టీంప ము౯ 
౬ 

రాట్క౦కీరవ మై యొనన్చెి వడి సో+ణాలంట ఘోణాచ్చిద౯, 50 
an 

| 

టీ, ఫీ, .. మై-ఫీట్మా- ర= ఫీట్టకుథ్వనితోడ, (నవద్మ్యసమె - (సవత్=కౌటు 

దున్న, ఆస మె=నెత్తువగ ల దై శ పెదవి=ఓస్ట్రము, కంపింపకా = వజడశయచుండం గా, 

ముజలొ=ఆ రనాదములు్క కిట్లి= సమీపించి (పావృట్మా_లాం బుద=వర్షా కెల ము 
నా రలు ఈ శే వ్ 

ఘుముయొక్క_) గర్జక =యారుము ను గెల్వంగక్ =జయి౦పం గ్యావ.. .క-వలత్ =చుట్టు 

కొనుచున్న, (శీఖండ=చందననృవముయొక్క_) శాఖా కా కొమ్మయందలి; అసితేజ 

నల్గనగు త్విట్ =కెంతిగల, కుంఫీనన=| తాంచు బాముయొక్క_, రేఖకా = పోలిక 

చేత్క శేలం=కూర్చణఖాహ స్తము, అసిల తా=లతవంటిఖడ్గమును) ధృత్ = ధరించు 

చున్న, బొహుకొ=భుజమును, తే, “శేలనాలుగు ఇెజుంగుల నృ ప్రులకొలువు, అం 

దు చేశు వర్డించితి నవని నాధ్య యగ్గలించి నాయెదుజ బాహప్పలళించ్చి కడంయగంజా లె 

డు మల్లులం 7శ్శవ్మ నెందు.) అన్న పద్యమం౦దు( దృతీయపాదమున వువర్ణకము లేనియట్లు 

సోమయాజి విరాటపర్యం బునజా" శ్రుయ్మెగ్ళగిం చెం గావున నిచ్చటను వువర్ణ్మకము లేక 

ణీ చెల్లుబడి య మె. 'వేష్టింపక =చుట్టుకోయగా, మున్ = పూర్వమందు రాట్మ_0 

కీరవమె = రాజనింపామై, ఘోణాచ్చిదకా = నాసికౌభేదమును, సోణాలంటక= 

నాసామాలముననుండు నెముక లంటునట్లు' నడికా కా చవేగముచేత, ఒనశ్చెకొ = 

తా. మున్ను దాను రాజసింపా మై శ్రీలాథ జేయకుండెడు నియమము గల్లి 

న్ 9 వ వ అశ 
యు కూర్చణఖయొక్క_ నాసికను శల్యము దగులునట్లు వేదింప లగా నాముక్కు_ బెగు 

నప్పుడు ఫీటనుధ్య నితో నాడ ర కము గాబుచుండంగా దానిపెదవి వడవడ పడకు 
హూ 

వాలి 

చుండ (గా మొటో యను నార్త్వనాద ముటలీమి నటుంకంగా దానిచేయి దనచెేతిని 
లు 

య 
ల 

జుట్టుకొనంగా నతి వేగము గా దాని ముక్కు సెవులు గోసె నని భావము. లక్ష్మ్య్మణుండు 

గోసీన నయ్యాజ్ఞ తనది గావున దానే యని తాత్పర్యము. 

"లే, ఒల. బొమ్మన్న. బోదె, తా + నులసముల 
ae) , ౧౧ 

చేయ నది రక్కసియ యాట +” నా? వలచి 

స్త్రీలు దలవంప దానవఃచ్చే నది బాల 
—0 

కాండుదాని + బజీతు సేయంగ నగునె? ధ్] 

టీ; ఒల్లక = నేనిష్టపడను, పొమ్మన్నన్ = పొమ్మనిచెప్పంగ్యా పోదే=ఆకూ 

ర్పణఖపోదా, తాను=ఆరాముండు, ఉఊల్లనసములక =పరిహాసముల చేత్కఏ౦పక =తపింపం 

జేయగా, అది= ఆళూర్చణఖి, రక్క_ సీయయౌొటక = రాత నీయీయాట చేతను, ఎగ్గెఐ 
కాలా 
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తప్పిదమౌా, (జఒెటయెగా యనుపాశమున రాక్షసీయాటయొ తప్పి దమా య నియర్ 
థి 

ము. )వలచి=-మోహ పడి, శ్ర్రీలు=విన్న కన్న శ్రీలు, తేలవంపకా== శిరములువంచు క్రన్సు 

నట్లు, తానవచ్చకా=కూర్చణఖ తె నేనచ్చెను, అదిచాలక= అట్టువచ్చుటయే బాలక, 
(“వనిత తనంత దడానలచివచ్చిన జుల్మ_నగా నెయేరికిక ’ అని మను-చర్మితీమున 

నున్నది, ), ఆండు దానిక నీ) ని, బజీతు నేయ ఎగక = రచ్చ సేయ గా, అగు నే=రతరగస నా. 

తా. శీరామండు కూర్చణఖ మోహించి నచ్చినప్పుడు వలయ పొమ్మని తాను 
జెప్పెనేని యది పోదా![యట్లు సేయక దానిని పరిహాసముల చేత నడియాసలు గల్చించి 
మిగుల వగలం బోగీలించె ననియును, అది మోహము గలిగినది గావున నట్టువచ్చుట 

దానికి దప్పుగాదనియునుు లోకమఐ దీవార్త స్త్లు విని తీలలు నంచునట్లు దనం 

తేన తాను వచ్చుటచాలక మరల దాని నిట్లు రచ్చల బెట్టవచ్చు నా య నియునుభావము. 

మ. తను నంట౯ సతు తొటం గోరు మునిబృందంబుం దదాపాదిప 
దగనజకీోదము గల్లియు నెజజలిం ఖా వల్లన నీీజోగా 

జననం బందలం జేసి కూడియుకు సజ కకక త్యం గాందినీ 
తనయ ప్రేరణ బా సె భోజపుర మీ శాదంభ సంరంభీయె. గ్ 

టీ. తనుకొజాకీన్ను, అంటకా = కవియుటకు, సతులౌటకా = న్హ్రీలగుటను, 
కోరు= అ ఫిలమి౦చెడు, మునిబ్బ ౦ందంబుకైమునులనమాహామును తే.*.,ము .. తేదా 

పొది-కేక్=అ న్త్రీక్వముకు, ఆ పొది కలుగ (జేయు నట్టి, పద్వనజ= పాదప దశ్శిముయొ 

క్క, &ోదము=ప రాగము, పదంఘి)ళ్ళ్చర ణా క్ర్రీయాి మృ్మనియు, చూస్థేమో దస్స ము 
త్సింజి యనియు నమరము, క ల్లియుక = తానుగ లిగియుండియునూ  “పెటిజనికా=మటిీ 

యొక జన్మభందు తాక =తౌను, వల్లన న్టీ)ల (గాకా =గో పాంగనల గా “గేధుగా 

ేరవల్ల వూకియని యమరము. జననంబంద (జేసీ = పుట్టునట్టు డెన్సీ కూడి యును= 
సంభోగించియు, స క్త స్వాంతలక- _ నక్ష=తీనయంద6దగిలిన స్యాంఠతలక్ =చి త్ర 

ములుగలయా లను కౌందినీతనయ _పేరణకొ= అ కూరునిపేరణచేత, (అ(కూరుని ' 
తల్లిపేరు కౌందిని, భోజపురయా[తాదంభసంరలభియై_ భోజ ప్రర= మధు రా ఫురము 
నకు యాతౌ=[వయాణ మనెడ్కు దంభ = నెపముచేతను,  “కపటో న్తీీవ్యాజదం 
భో పథయ శృద్య్మక్రైత వయని యమరము, నంరం భియై=(ప్రయత్న ముగలవాంై, పొ 

సెకొ=ావిడి చెను, 

తౌ, శీరామానతారమంద “*రామసృ ర్వాంగసుందరఃి యనినట్లు ను “రూపో 
దార్యగుణెఃప్రుంసాం ద్భ ప్తి చితాపహారిణమ్ అనునట్టును గలిగిన తేన సౌందర్యమును 
జూచి మునిజశులుం దన్ను6 గవియుటకై స్త్రీత్వము నపేక్నీంపగా నప్పుడే వారలను 
దీ)ీలనుగాం జేయక్క అనగా తాతిని నాతినిగా6 జేనినవాండనుట. అట్టి 'పాదపద్మ 
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పరాగము గలిగియుండియు నప్పు డట్లు చేయక, తా నొక యపతార మెత్తి యా 

కృ పావతారమందు వారిని నోపికల గా బుట్ట6 డేన్స్ యప్పుడు వారితో. గలసీయు 

సంతత మట్టుండక తన్ను మరిగియున్న న్లీ)అను విడిచి య్మకూర (పేరణవలన మధు 

రాపట్టణమునకు6 బోండా? అట్లు పోవుటవలన నా న్తీ్రలకు వెత గలిగ నని భావము. 

చ, పూతల నొోనర్చె మోహితల + నల యయోముఖ నాపుల _స్త్యృభఘా 

సుతను విరూప తాట నను+వో ముసలి న్చెద నిట్ట తాడువం 

టతివ రమిం చెం దా ముసల+యయ్యు రహొ న్మజుగుజ్ఞు మ్రైెమ్యునై 

ధృతిసెడి యు గ్గ సేనునకు థ బెవ్యత నొందియు దిద్ది యేులయే. 5కి 

టీ. మాహీతలకొ=వలచిన్మ ఆల ల్లయయోముఖక జల ప్రనిస్ధి నొందిన యయో 

ముఖి యను రాక్షస శ్రీని, ఆఫుల స్రవ్ధభూ సుకేనులా పుల న స్త్యనంద నుంద్గువి[క్రవసునికూ 

తురగు భూర్చణఖను, విరూపలౌెటకా=రూపహీనలగుట చేత, హాతేలనొనర్చెకొ=భం 

గపతీచెను అనుచోక=ఆ నెడుపట్ల, (వారు సౌందర్యము లేనివారుగనుక భంగపలీ చె 

నందమాయనిన ననుట.) ముసలిక=పృ ద్థైనదానిన్సి పెద= పెద్దదియగు, నిట్రతాడు 

వంటి=నిడు తాటి మానివంటి, ఆకివకొ=-రనతీ దేవిని, (ఇచ్చట ద దాడిగణపకిత సంధి 

వికల్పము), తౌక్షా= తొనును, ముసలియయ్యుక =ముముసలివాండ య్యున్వురమి౦చెన్ = 

భోగించెను_ (యుగాంతరమునుండి వృద్ధయినదియు బెద్ద పొడవుగలదియు నేన 

చేవతీడేవిని జాను మునల మను నాయుధము గలబలరాము. డయ్యును ్హమాహీంచి 

రమింప౯డా ? స్వరూపము చెత నానుళూప్యమును గలుగ. జేసికొని రమింప లేదా? 

అని భావము. “తాలాంకో మునలీవాలీ*ీ యనియమరము. మటుగుజ్జా! (పేష్యకై. జకుబ్ద 

యగుపరిచారిక కై, ధృతిసెడి=ధ్రే ర్యములేక, ఉగసేనునకుకా = ఉగ్రమైన నసేవగలవా 

నిక్కి(ఊగనేను(డను పేరుగల కి౦సజనకుని కనుట.), _పేప్యతేక =పరి చార కత్వ మును 

ఒందియుక = తానుబొందియున్కు (దానికనురూ పు డైయనుట.), దిద్ది = దానికు బ్లతే న 

దీర్చి ఏలంజే=పరిపా లింప6ండా. 

తా. ఓ వెలులారా! అయోముఖియు శూర్చుణఖయు మోహీంచి నేనియు వారు 

లాపణ్యవతులు గారు. కౌవున వారిని దా "నేలుకొన లేదని మోరంటినేన్తి బలరాముడు 

దాను ముసలియయ్యును నిడు పొటి తాటి వెట్టువంటి ముసలిది యగు రేవతిని రమింప 

లేదా? కషి డు[గ నేనునికి6 బరిారకు 6డయ్యును మజు గు జ్ఞగు (తివకను జక్క 

-గా దిద్ది యతండు రమింపండా యనుట చేత నతనికిం బక పాకే మేకాక లావణ్య తారు 

₹్యాది “సణములతో నక్క_జలే దని భావము. 

“శ తనకు నందణు. గూర్చు బృ౦ం+ దావనమున 

నాక తే రతిం చల్లి కాశ నొం+డొక లేం బల్లి 

93 
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యంత రాధకు మేలువాలడై మురారి 

యెల సతులకు నెద నుడూకే యిడండే, 54 

టీ. తనక్షక=ఆ కృష్ణునకు, ఆందటుకొ=వలవపల వాధర లెలను, కూర్చ కాడా 
9 0౧ య ౧౧ 

మూహాపడియుండ6గా, బృండాననమునక =బృం౦ దావనమందు, జక తెల = ఒక్క... 

గోపికను, రతిందేల్చి=సురతసు ఖ మనుభవింపంజేసి, ఒండొక తెజొ=మ లీయొక గొల్లత 

ను కౌశకా=విరహ తాపముచేత (పేల్చి=కేపింస జేసీ, అంతక = అనంతరమందు, 

రాధకు=రాధ యను పసీద్ధగో పికకు, మేలువా-డై =అను కలు డై, మురారి= ఆశీక్ళ 

పుండు, (ఇదిక రృ పదము.) ఎల్ల సతులకుక=సర్వద ర్వీకర వేణులకు ను, (రతింటేలి 

నటియు రతింజేలనటి వారి కందణ కనుట్య, ఎదక్ = హృదయనుందు, (జా కేక 
లు రు 6 తీ 

వచనము. ); ఉడుకే= తాపము నే ఇడం జే=టానుప6డా. 

వ. అని యిట్లు త్రృపాభరంబున నుపాలంభదంభంబుగా జేయు పునః 

పునస్స్మరణంబున నంతళకరణరాగంబు చేటపడం బెలిసి బోటు 

లీబోటి కై టభారియెడ నాటుకొన్న కన్నెకూర్మి లజ్జా, వశంవద 

చు చెలినిరియంగానీక పుటపాక నికాళం బగుకాశం జీకాకుపడి 

నాండునా.టికి నగుచున్నట్ల కిటకిట నగుచున్న దింత నియ్యింతి 

యెరన్ర మాన్ని యింగితం బెజుక పజ చుకొని చింతొపనోదంబు 
జ్ . 
సేయ కున్నం బ, మాదం బని నవ్వుచు నర్మగర్భంబుగా నిట్లనిరి.55 

టీ. అనియిట్లు=ఈవూరోు కృప కౌరంబుగా, (తపా భరంబునక =సిగ్గు వే గు 

వేళు ఉపాలంభదంభం౦ంబు గాక =నిం దావ్యాజము గా, చేయు = వేయుచున్న, పునగ 

ప్రనస్స ్మరణంబునకొ=సొశెసా శె కగుస రణము చేత, అంతశకరణజ=మనసు నందలి, రా 

గంబు=కృష్ణునివిషయమున ననురాగము, 'తేటపడకా=బయల్పడంగా, తెలిసి=ఎటీం 

గి బోటులుజవెలులు ఈబోటి=ఈయువత్సి కైటఫారియడక్ = కృష్ణునియందు, 

నాటు కొన్న =పాదుకొనినట్టి,క న్నెళూర్మిక =వివాహ మునకుముందు గ లిగినయనురాగ 

మును, అజ్ఞానవకంవద యై=లజ్ఞా పర పశు రాల 'వెలివిరియంగానీక = బయల్బడ నీయకృ 

పుట పాకని కౌళంబగు=ఫుటము వేసీనపాకముతో సరియగు కౌణశన్ = అంతస్తాపము 

వేత, చీకాకుపడి=చిక్కు_వడీ నాండునా:టికిన్ =నానాంటిక్సి నగుచున్నట్ల=నవ్వుచు 

న్నశ్ష్రే కిటకిటనగుచున్న ది= సంకటపడుచున్న ది, ఇంతన్ =ఇంకేట, ఇయ్యింతి = ఈ 

యువతియొ క్క, ఎరవుమాన్చి= ఆయా సమునడంచి, షంగితీంబు = అభి పాయమును, 

“ఇంగితం వాద్గతో భావి అని యమరశేషము. ఎబుకపజచు కొని=ఎటీ (గంప (చేసీ 

కొని చింతాపనోదంబు-చింతౌజువిచార ముయొక్క, అపనోదంబు=ఐ పరిహార మును 



పంచమాశ్వాసము 419 

చేయకున్నన్ = చేయక యుంటి మేని పమాదంబని = మోసమగు నని తలంచి, నవ్వు 
చున్ =హనీంచుచు, నర్శగ ర్భుంబుగాన్ =విలాసగర్భమగునట్లు, ఇట్లనిరి=ఈవత్న్యు మా 

ణక మముగాననిరి. 

ఉ. ఎవ్వరు నట్టపో నెరసు + లెన్న క మానరు ప్రాణభ్నార్తలం 

దవ్వుల నున్న "కాశకత*న న్మీ వారలు వశ్యు లై 'లెనం చా 

"రెవ్వరి నొల్ల కొక్కటయి + యింద్రుండు చంద్రుం డటండ్రు బోటి దా 

నివ్వలః -దేరకశె జై యగు + నిట్టివి వితలవేగనే లీ. 56 

టీ, (హైణభ ర్హలకా=పాణేక్వడలను, దవ్వులనున్న =దూరముననున్న టి, కాం 

కకతనక = తాపహేతువుచేత్క నెరసులు=తేప్పులన్కు ఎన్న కమానరు= బెక్కి౦పకపో 

వర్కు ఎవ్వరుకైఎల్ల వారును అట్లపో=ఆపకెరమేే మజె=పిమ్మట, వారలు=ఆ 

(పాణభర్తలు వశ్యులైనకా=స్వాధీనపడి లేని, తారు= స్రీలు, ఎెవ్యరినొ ల్లకజ ఎవ్వరి 

చనెన నిచ్చగింపక్, ఒక్క_టయి=సతీపతులేక మె, ఇం దుండు చర్మ దుడటం[ దుఆ భ 

ర్ట నిందుడు చంందుం డనియందుక్కు ఇవ్వలకొ= ఈవల ను, బోటి=చెలిక త్త, తాకొ= 

తాను లేరక తెయగుక= అనురరాలవను, ఇటివి=ఇటివా రలు, నీకలవేగవే-నీతల 
) _ ఫీ * ల టా 2 

మీదనే యుదయించెనా, సర్వ్మతకలపనుట. చెలీ యని సంబోధనము. 

తా. దూరమందు. (బియు లున్నప్పుడు లోకమందలి (స్రీ లందటును భర్తల 

తప్పు లెన్నక పోరు, వారు సమిోపించి వళ పడినప్పుడు చారి నించుండు చం్యమండని 

భూసించుచు నేక మె యుందురు. పూర్ణము (సియుని. విలుచుట మొదలగు పనుల 

యందు నక్క_అ గలిగి యున్న చెలికత్తె యప్పుడు తేరకత్తెయగు నిటి పనులు నీకే 
కలిగినవా? యంతట6 గలిగి యున్న వని భావము. 

క, అనుటయు నెలనగ వడంచుచు. 

గన లించుక తెచ్చి యౌాడు+ఃగఅ చుచు నయ్యం 

గనల౯ కందుక్నిక రము. 

గాని వేయుచు “ఇలను మా చూకొనుచుం బలికె౯. స్ట్ 

టీ. అనుటయుకా==ఇట్ల్టనిన, ఎలనగవు=లే(తేనవ్రర, ఆడంచుచుకొ=బయలు 

ముిఅయనీకమాటుపజచుచుు కనలు= కోపము, ఇంచుక= కొంచెము, తెచ్చి=బయలు 

పజీచి, 'జొడుగటుచుదుకొ=ఓస్టముదంతేపంక్టిచే గజచుకినుచ్చు అయ్యంగనలక్ =ఆ 

శ్రీలను, కందుక నిక రముకొ= చెండులపిండును, కొని=| గహించ్చి, _(వేయుచుకొ= ఆరె 

ట్రుచున్కు కెలను= పా రృ్ట్థిమును) చూచుకొనుచుక=ఈక్నీంచికొనుచ్చు పలికెకొ= 
౬ 

( ఆయింత్సి పలికెను, 
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క, విడువక మోగానము సాగ 

సీడుటయు మతి పాడు. డనుట + యే? పాసెం 

బడిగిన వారే వేదలె? 

కొడిమలు గట్టకుండి యతనిం+ గొని పని మేలా! గరి 

టీ, విడుపక=ఎడ తేగక, మిగానము=మిోయొక్క_పాట్క సొగసీడుటంుక్రా= 

ఇంఫొసంగినను, మటీ=ఇంకన్సు పొడుండనుట = గానము సేయు (డని ఇప్పుట్క ఎగ్ల్గే= 

తప్పా పాసెంబు=పొయసము, ఆడిగినవా నే=వేండినవా నే, పేదలే ఎదర దులా, 

(పొయనము మధుర మె యుండిన దానినడీగిన వారు దర్శిదులా అమాధుర్యము (గోల 

నిచ్చగించినవా లె యనుట, కొడిమలు=లే నినిందలు, (“ఎవ్య దీ కొడిమను గట్టి "పెండ్డ 

కొడుకుం గడియారము మోప జేసిరి అని పిల్లలమల్లే పినవీరథ్మ దన్న జైమిని భారత 

మందు |(బయోగించియున్నా (డు). కట్టకు 6డీజ పెట్టకు (డు, అతని(గొని = ఆకృ్లుని 

(గ్రహించి పనియేలా =యేమియక్క_ అగలదు. 

శా, పోనిం డన్న వయస్య లిట్టని రగుం+ బో నిక్క మిం శెష్పుడే 

కాని మ్మిం కొక కొంత నేపునకు నే4 గానీ సఖీ యొల్లి యేం 

కానీ వీనుడిం దన్శనోజ్ఞగుణము + లానీ కదన్యాయము 

ల్లానీ డిందినం జింత నీ కతనిపైం+ గా శెవ్వరిం బేల్చె బే! గి 
టీ, పోనిండన్న క =ఆయమ పోనిండనిచెప్ప గా, వయ స్యలుజ చెలులు, ఇట్ట 

నిరి=ఈపత్య మాణ్న క్ర మము గాననిరి, అగుంబో=జొనుపో నిక్క_ము = నిళృయమే, 

ఇంకిప్పు డేకౌనిమ్ము= ఇంకమింద నిప్పు జేకొని, ఇంకొకకొంత సేప్రనకు నేలూ నీ= ఇం 

కొక కొంత కౌలమునశేకాన్కి (ఇచ్చట నవథార ణార్గక మగు నేకారము పష్టీవిభ క్ర క్యంతిమ 

(దుతముమో 6దవచ్చినద్సి సఖీ= _ఓఇలీ, ఎల్లియేకోనీ= శీపేకాని, నీనుడికా =నీవాక్య 

మందు, తన్మనోజ్ఞ గుణముల్ గానీ= అఆస్వామియొక్క_ మనోవారములగు గుణములుగానీ, 

తద న్యాయముల్లానీ - తత్ ఆఅఆస్వామియొక్క, అన్యాయ ముల్లానీ = నేరములయిన 

గాన్కీడిందినకొ=జూా టీన్క (నీనోరవచ్చెనేని యనుట), చింత=విచారము, నీళు అతని సె 

-గాక=తిస్వామిమాంద నకాని, ఎప్వరిందే ల్చె చే = మజియెవ్వరిని (బస్తావింతువు? 

తా. ఎక్క_డి (ప్రసంగము లవి పోనిం డని యాయమ చెప్పలగాం జెలు లగును, 

నీమాట నిక్క_ వేం కాని, యింకమింద నిప్పుడే కాని, మబటికొంత సేపునకేకాని, "పే 
"కాన్సి నీనోట నా శ్రీకృష్ణుని మంచిగుణములేకాన్సి చెడుగుణములేకౌని, వచ్చెనా, 

యషప్పుడు నీమది యతనియంద(6 దగిలియుండును గాక మటిీ యొవ్వరిని దలంతు 

వనిభాొవము, 
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నీ నఖముఖోజ్జ తప రా+జ్ముఖము_క్రబౌప్పాంబు, 

పటిమ దిపపుంజిట+చిటలు చెలుపం 

బొరి రహస్యోత్సృత్ట+ఫూత్క్బృతు ల్బ్బృశ మధ్య, 

పార్శ ముహుః ప్రకం+ పములు దెలుప 
నొద వెడుగాద్గద్య వముదరుపాటున.6 బల్క_, 

లా 

రింపం బుక్పైడు శేక+రింతే దెలుప 
వలవంత విసువు కాం+తల వుట్టు దూవీ.ంచు, 

కారణంబుల తొంటి'కథలు దెలుప 

చే, నలంతం 'బానుపుపై ( బొర+లాట దెలుప 

'బెగువ లోలోననే. నవ్వు + నగవుదెలుప, 

గలశ మామోాందిపనిలేని + కసరుబెలుప. 

బొలఃతి శేలు సయున్కియీ ఖీ పులుగుగా దే. 60 

టీ, మటియు సఖీవాక్యము, న, ..బు - నఖముఖ=కిొనగోల్ల'కేత్క, ఉజ్జి తీ=విద 

లిం పంబడినట్టి యుప రాజ్ఞుఖ=ఆవలి మొగ మె, ము క్త=విడునంబడిను బొ హాంబు=కన్నీ 

ల్లయొక్క-, పటిమ=పటుక్యేమునుు దీప పు(జిటచిటలు=ాదీపమువలన (బుట్టిన చిటచిట 

ధ్వనులు, 'తెలుపకా=ఎటీయగింపలగాా (ఆయమ యావలి మొగమె కన్నీరు విడుచుచు 

నాబాప్పాంబువులు గొనగో ళ్లు విదిలింపలగా నవి దీపముమోంద బడి చిటచిట యనుచుం 

డయా జలసంబంధము లేక దీపమందు6 జిటచిటధ్వని ఫుట్టమ గనుక నిదియ జూపకమ 

య్యన నుట, పొరికొ జూమిక్కి-లియుర . . .లొ_రహన్య=రవాసన్యముగా ను, ఊత్సే ఎహే 

విడువంబ డిన, ఫూక్క్చ తుల్ =పూ త్మా..రములను, కా ..లు _ కృళ కృశించిన) మ 

ధ్య=నడు ముయొక్క_) పార్శ్ళ (=(పక్క_లయందలి, ముహుకః[ పక ౦పములు=సాశెసా 

ఇాకుంగదలుటులు, తెలుపక= తెలియ (జేయగా (ఎవరికిని దె లియకుండ రహస్యము 

గా నాయాసముచేతీ బునలువిడువలగా (బక్క_లు గదలుననుట్టుజఒ. . .ము-_ఒద వెడు= 

జనించెడు, గాద్గద్యము=డగ్గుత్తుకవడుట, ఆదరుపాటునకా = హఠాత్మాారముగా, 

పల్క_రింపకొ= పేముపల్క_రింప6గా, ఫు ప్టైడు=ఉఆదయిం చెడు, శేకరింత = కుత్తుక 

సరమదుకొనుట్య తెలుపకా= తెలుప6 గా, ( చెలికత్తెలు హఠాత్తు గా 6 విలిచిన 6 బలుక6 

బోలగా నాయమనమకుం గలిగౌడు డగ్గుత్తుక యాచెలులకు 6 పలియకుండ6 గకరించెడు 

నెపముచేత మబు:గు పజుచు ననుట); వః,**వు - వలవంత=విరహ తొపమువలన-నెన, 

విసువు=వేసటను, కాంతలప్రట్టు= = స్రీ లజన్మమును, దూషించు--దూషీం చెడు, కౌర 

ణంబులజ హేతువులుగలు తొంటి కథలు=పూర్వక థలు 'తెలుపక్ = తెలియంజేయ+ 
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గా (శ్రీ లెవుట్టణూాడదని య నేకపూర్వకథా దృష్రాంతములు చెప్పననుట.),) అలం 

తక౨ఆయా సమును, పానుపుపెక=ళ య్యమాంద, పారలాట=పొరలాడుట్క తెలు 

పక్రా= తెలుపంలగాా (విరహాతిశయముచేత( బడకకుదురక పొరలు ననుట. ), తెగువ= 

(పాణత్యాగమువణకు సాహ సమును, లోలోన నేనవ్వు=లోలో పల నే యపహసించెడు, 

నగవ్రు=హాసము, (నడచునడకలు, పలుకుపలుకులు అను వ్యవహారము ననుసరించి 

నవ్వు నగవన్న (పయోగము), తేలుపకా= తే లియ జేయ (౫ ,(మర ణేసతి కిం భయి మనిన 

రీతిగా ఆంపుంజేని లోలో పలనే (పచ్చవ్నముగా నవ్వుననుట్రి కల (క=కలంగుటన్సు 

మామోిది=మాపైంగలిగిన్క పనిలేని=కారణముమాలిన్స కనరు = గద్దించుట్క, తెలు 

పక్ = తెలియంజేయ (గ్కా(మనస్సు తాపాూతిళయము చేత(6 గలుషించి యుండుటవలన( 

జెలులను గారణములేక కొసరివై చు ననుట పొలంతి=ఓయింతీ, "రేలు = ర్మాతుల 

యందు, నీయున్కి_ యే=నీఐ ర్ల ర్రనమే, పులుగుగాజె౭గుర్తు గాదా. 

చ, బజుంగరుగా యొకద్భుతము + నిచెలి దీర్చి కం దర మాడ నా 

యజుతం దగిల్సి పోవుం దన+హారము పోయిన నేను బోవుదు౯ 

మజవక నెంటం బోవ జలఃమగ్నత నౌ నది సున్న మైనం దాం 

గఅకటిం బెట్టి సామ్మడుగుం+ గాని నిజార్థి యెజుంగ చేమియు౯. 

టీ, ఒకసఖి తక్కినసఖులతో ననునూట్ప---ఒకద్భుతీముక. = ఒకయబ్బుర 

మును ఎటు(గరుగా= తెలియరుగా, ఈచెలి = ఈసఖి అనంగా గోదా బేవియనుట, 

దీరి కక = డిగ్గియయందు, తీర్థమాడక = స్నానము నేయుటకు, తనహారము= తనము త్తి 

యపుంబేకు నాయలుకకా = నాకంళమందు, తేగిల్సి=ఉనిచి, పోవుకా = చనును, 

పోయినక్ = తొనటుపోయిన, నేనుబోవుదుక = నేనును బోదను, మటుసక=విస్మ్భతి 

లేక్క వెంట6ంబోవకొ=వెంబడిబోలా, జలమగ్నతేకా = నీకీ యంచమమును (గుటచేత, 

అడి= ఆహారము, సున్న ము= చూర్గము, బెన్ =అనవునుు ఐనక =అట్టు సున్నముకి( 

గా, తౌకొ = తౌన్కు అనగా నీయమమ క అక లేం బెట్టి = బాధించి సామ్ము=తీన 

హారమును అడుగులగాని=వేండునుగాన్సి ఏమియుక =కొంచెమెనన్కు నిజూర్తి=తేన 

ప్రయానమును, ఎటుంగదు= తెలియనేరను, ముద్ధయగుట నని భావము. 
తా. ఈ యను విరవాతాపముచేకం గాగీయుడువలన శరీరమందలి ముక్తై 

హారములు “పెటీలి యుండిన ననియు, నవియే చెలిక త్తియ యాయమతోడ నీట మునిం 

గ నప్పుడు విరిసి సున్నమాయె ననియునంతతొప మిోయమ యనుభవించు చున్న దని 

యును భావము. 

చ అనిన మరాళి పల్కు. వినవా హరిణీ యొకనాండు కస్తురిం 

గొని యిడు బొట్టునా కనుచు. 1 గూర్శి నొసంగిన( జట్టు చుండ జు 

b ' జ శే గి శ 

/ ల 4 iT 
క. 



పంచమాశ్యాసము, 428 

బ్రనుచు మొగంబు వేసినటు +లా తనయూర్పుల నింకి యింకి పో 

యిన పలు బేంట్లు గోరం గొని + యె తనె పక్సైను మాటిమాటికి౯. 
ఇ నం! ఠం ॥ 

టీ, అనినకె = ఇట్లనంగా, మరాళి = మరాళియనియెడి చెలి పల్ము_కా= 

పలంకను హరిణ, వినవా=వినుమనుటు ఒక నాడు = ఒకదినమంము కసురింగొని= 

కస్తూరినిదీసికొని ఇడుబొట్రునాకనుచుకొ = నాకు( దిలకము ంబెట్టుమని కూర్మిక = 

(పేమచేత్స జసంగినకా = కస్తూరినీయంగా, పెటుచుండకొ = తానుబొటుపెట్లు 
ఆతి ౬ న్ు ఉం 

చుండగా, చుజ్జను చుక=చుల్డుమని, మొగంబు,వేసినటు లౌ = మొగమడంచినట్టగు 

నట్టి; తనయూర్చులక=తీనయు్చా ఫ్రనవాయువులచెత్క ఇంకియింకిపోయి న=మి క్కి లి 

తడియాటిన్క పలు బేంట్లు = కస్తూరియొక్క_ పెక్కు_దీ(ట్కలుు మాటిమాటికిక్ = 
సాళిసాశక్క,ు నోరంొని = గోటిచే గహించి, ఎత్తనె = ఎత్తివేయుటక్తే పటిను= 0 u 5 గో నా కి కు 
(పొద్దుసరిపోయొను. 

తా. మరాళి హరిణితోం జెప్పెడు పల్కు_:---వినవే చెలీ! యీ యమ నొక 

నాడు నాకం గస్తూరి తిలకము. 'బెట్టుమనం గా నా మొగ  మడంచినటు దన వేడ్ 
cn 

నిట్రూర్చు లెగయం గా వాని వేండిమి చేత నానునుటి తిలకము పెట్టునప్పు డే యొండి పో 

చుండగా నాబీంటికలు దన గోటితోడ మాటిమాట్ కర్తే కౌలము సరిపోయెను 

గాని బొట్లు పెట్టుటకు గాలము బాలక పోయు నని యాయమ తౌ పాతిశయము. 

మ. అనిన నృ్రగ్విణి వల్క6 దన్ను. జెలులా+రా నే లతాడోలం జి 

కన నూంసం డేగి వాల దీని చను వై*కం 'బేక్రియం చదాల్లునో 

యని పట్టం దిన మధ్య మార్క రుచి ఖ+ ద్య న్మంజరుల్యోని వా 

డిన పాలిండ్లను బెండు బొమ్తగతి నుం+ జె నృందిటం జుల్కనై 68 

టీ. అనినకా=అనంగాా (సన్విణీ = (గ్విణీయనుచెలి, పక్క్మె_క్ = వశత్య 

మాణరీతిచేతయలికన్సు చెలులారా = సఖులార్యా తేన్నున్ =ఈయమను, నేకా = 

చేను లతాడోలక్ = తీగ యుయ్యెలయందు, చిక్క_నక్ = దృఢముగా, ఊోంపఈ6 

గాకొ=ఊం౭గింపంగా, తెగి=ఆలతే ఈయమళ రీరతాపముచేతం౭చెగి, (నాలక =ఈమె 

దిగువంబడ లగా, దీని= ఈయమయొక్క_, చను వేంకంబు= స్తవభారము, ఏ క్రియన్ = 

ఏరీతిగా, తాల్గునో ధరింతునో, అని=అనుకొని సంళయించుచు, పట్టన్ =ఈయమ 

నుబట్టుకొన6 గా, ది. = .ను-దిన మధ్యమ =పట్ర పగటి, ఆర్మ_ ఆనూరయ్యని యొక్క, రుచిడా 

ఎండచేత్క ఖద్యత్ =వాడుచున్న్య, మంజరులా్వేని=వూలగుత్తులవ లెనున్న, వాడిన= 

మానములగు, పాలిండ్లను = పయో భరముల చెత, బెండుబొమగతక = 'బెండుతోం 

జేసినబొమ్మువ లె సందిటకా = నాకౌంగిటియంద్కు చుల్మ_నై =లఘువై, ఊం౦డెకా 

జా 

నిలిచెను, 
Ey క్ల 



424 అము _క్షమాల్యద, సవాఖ్యానము 

తా, అ వియోగ తొపముచేత6 గృశించి శరీరము తేలిక యయ్యొనని భావము, 

వ, అని తన యవస్థం దోప నాంజిన ననాదరయుం బోలె వారల 

కిట నియె. 
64 

టీ. తనయవస్థక' = కనవిరపాదశను, తో6పనా.డీనక్ =బ మల్పడ యబలుకC 

గా అనాదరయుంబో లెక = ఆదరము లేనిదానివలె, వారలకిట్లనియె. 

క్ష ఆర్బంగC ద్ర్పంగ మిక్కిలి 

నేర్చు గల వయస్య లట్లు + చలశతలు మో మొ 

నేర్చున( బలికెద రక్కాటు 

యేర్చడ మొ కీ విజార+ మేటికిం జెపుం డీ 65 

టీ, ఆర్పంగక=పోయిమ్చటకు ను, తీర్చ కా = దిద్దుటకును, మిక్కి లి= 

అధికము గా, కీర్పగలవయ స్యలట్లు=పోండి
మి గల చెలులు వలెనే  సెలంతలు== స్ట 

లారా మిమీ నేరు నకాజమిమో సామర్థ్య ముచేక, పలికెదరు=వెప్పెదరు, అక్క 

అ 
బ్రజఅవళ్యకము; ఏర్పడక = కుదురునట్లు, మోకీవి చార మేటికి = మోకీచింతయేల, 

2 ఇప్పు డీ=వెప్పుడు, 

తా. అర్బC దీర్చ నేర్చుగల చెలులవ లె నక్క గ లిగినట్లు మీమీ బాతు ర్యముల 

కొలందిల బలిశేదరుగాక మోకీ యాలోచన మేల! చెప్పు డని భావము. 

వ, అని మేల౦బు చేసికొని తేలిపో బలికి పుటపాక ప్రకారం బగు 

వియోగ దవధుభరం బన్వధూ రత్నం బడంచికొని యుండియు 

నుండలేక నిశాసమయంబుల నొక్కొకమాటు తనలోన, 66 

టీ. అని = ఇట్టన్సి మేలంబుసెసికొని = పరిహాసము చేసీ కొని తేలిపోలబలి 

కై = అలమ్యము గామాటలాడిె, పుట సాక పకౌరంబగు=ప్రుటము వే సీనలో పల౯గుము 

లుచున్న ట్లగు, వియోగదవధు భర 0బు = విరజా తా పొాతెళయమును, అవ్వధూరత్నం 

బు = అబోటిమేటికి ఆడంచికొనియాండియుకొ=నుటు (గు పటు దుక్రొనియుండియు, 

ఉండ లేక=నిలువ (జాలక, నిశాసమయం౦బులక = రా తులయందు, ఒక్రొ)_క మాటు= 

ఒకొక శూర, తీనలోన=తనంతట నె ఈ వశ్షషమాణ[ ప్రకార మనుకొనుచుండు 

నని మీది కన్వయము. 

నీ, అభినవ కువలయ+ శ్యామ కోమలమైన, 

డామూ(పు మకరకుం+డలము. డాల్చ 

నిను లాస్యకీ) వాయ స్తంభ నిష్ప, 

నింబచ్చదభు)వ+ల్వరామి నిక్క సుంతీ 
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బరువంపు మంశకెననిరి వంపు శెరవంపు 

వా తేటి చెంద్రంపు+వాన గురియ 

నభిజ్ఞంపు మెబుంగువా+లారు కన్లవ చూడ్కెై 

శ్రవణ కుండల కాంతి + సవతుగాలగ 

తేన ప్పభోవనాంగ నానురంజనకు స 
విధ పరీవావాముగ గానసుధ వాద్చ 

మాడ్కి_ వేణువుసై వేళ్లు + మార్చిమార్చి . 

మరులు కొలివితె గోవింద+వుందసతుల. 67 

టీ, ఆ,..ము_ఆ భినవ=అప్పుడువి కసించిన, కవల య=నల్లగలువన లె న, క్యా మ= 

చామనణాయకలిగినడై, కోమల ము=మృ దువ్వు వన్య చామాంప్రాఎడమట్టుజలిఖరమి, 

మకరకుండలముక£ = వామకర్ల మకరకుండలమున్కు తౌల్పన్ = వహింహంగా, (వే 

ణు గానము సేయు నప్పుడు మెడ యొజిగ నిడయగా నెడమ ను మోందికి. గుం 

డలమువచ్చె ననుట, నిస్తుల = సరిలేని, ఆస్య(శ్రీ = ముకఖుకె ౦తీయొక్క., వయః 

నయస్ఫున్సు _న్తంభ=నిలుట కొజ ప, నికీ ప్ప = దృష్టి దోషము లేకుండ నునుపంబడిన్క 

సంబరం భువు = కనుబొమ్మ (ఈళబ్దము హ్ స్వాంతేము నగు 

న్కు “భుంకుటిర్య్భూ)కుటి స్ర్రీయాక్ ” ఆని. అమరము.) అల్పంబు = ఇంచుకంత, 

నిక్క_కా_ =నిక్కు_ చుండగా (సంస్కా_రవిశేషముచేక వేంపాకు వయ స్తంభకరమని 

(పసిద్ధము. కనుబొమయొగుర వేయుచు గానముసేయు నెడల ముఖకెంకి వయస్పతిక 

మింపకండ దృ ప్టిదో షమురానియట్లుంచిన వే(పొకువలె నాకనుబొమ యుండెననుట్స, 

ప...రి _ పరువంపు=లెస్సపిక సించిన, మం'కెనవిరి=బంధూక పుష్ప మును, పంప్ర=న 

(మముగాంజేయుచున్న) అ...ఆ - ఆరవం౦ప్రు=-సగమనంచిన్క, వా తెజి=ఆధరోన్థముు 

చెం,..నకా_చెం దంపు=సీందూరసంబం౦ధియగు, వానక =వర్గ మున్ను కురియక = 

వర్షింపయగా (సె నునవి సగము మడిచి పిల్లగ్యగోవి నూను చున్నా౭డనుబు. 03 అం... 

డి - అందంఫు = అంద మగు, మెలు సూనిద్దమగు, వాలొరు=నిడుదయగ్యు కన్లవ= 

నేశతద్య్వయముయొక్క_) చూడ్కి_=ద్భృష్టి; ER శ వాకు ౦డల=కర్ణ కుండలము 

యొక్క, కెంటి= కాంతికి, సవతు గా గకొ=సమానమగుచుండంగా, (ఆ గాన మప్పు 

డట్టి చూడ్క్ _ కరం తాయతములగు చే త్రముల కొనలను వ్యాపించియుండే ననుట), 

..రుకా - సృష్తభువన=భూర్భవస్సువ రాది స ప్తలాేక ములయందున్న 
,1 అంగనా = 

యొక్క) అనురంజనకోక=-అనుర కనలిగంచుటకు, న _ప్పవిధపరీవావాముగక్రా= 

ఏడు తెజ€గంలగు (పవావాము లగునట్లు,  జలోచ్చ్భా ప సాఃపరీవాహా ? అని యమ 

రము. గానసు ఫకా =గా నామృతేమును, వెలార్భ్చుమాడ్మి_ కాపి కుబుక (జేసెడురీకిగా, 

94 
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వేణువుపెకొ=పిల్ల గోవిమో (ద, _వేస్ట=అంగుళములను, మూర్చిమార్చి= పరివ్భ శ్తి( 

జేసీ గోవిందా=ఓయి (శీకృష్ణుండా, ముందనతులక = =గోపికొత్ర్రీలను, మరులు క్రొ 

లిపి తె=మోహాపడంటేసితివే శ్రీకృష్ణుని చేణుగానవినోదము ననుసంధింఛుచున్న దని 

భావము. 

ఉ. అక్కట రాధ నీకు. దగ+వా మగవారల న త్తమావులం 

దక్కి ముకుంద వేణుకల + నాదపు టీలకు లెటి మొత్తనై 

తెకొ_నుకాశచే నడికి + రే లరుదెంచిన గోపికావలళికా 
బొక్కల జేసి తద్రుచిరోభోగము గుత్తగ నీవ శై కొన౯, 68 

టీ. రాధ=ఓ రాధికౌా మగవారలకా=భ ర్తలను, అ_త్హమామలకా =ళ్వ(ళూ 

పీల్లనగ్రోవియొక్క_, కల=అవ్య క్రనముధురమగు, నాదపుటీలకుకా = గానమను నీలకు, 

(ఈల యనంగా జూరచోరులాండొరులకు6 ెలుఫుకొను సంకేత నాదము, తేటిమొ 

తృమై=మృగీసమాహమువలెనై, _తె...చేకా _ (తెక్కొ_ను=భరింప౦వాడన్సి కాం 
కచేకె= తాపముచేత, నడికి లేలు = ఆర్హరాతులయందు, అ. .ఖీకొ _ అరు డెంచిన= 

సచ్చినట్టి, గోపికౌవళిక్రా = గోపికౌసమాూవామును, పొక్క. ౧గంజేసీ=పరితపించున 
ట్లొనర్చి,తే చుచిరభేగము_కేత్ =ఆ కృష్ణునియొక్క_, రుచిర=ఇం మైన భోగముకా= 

అనుభవమును, గని త్తీగజుగు త్తశేసినట్లు, నీవ=నీ వే, కై కొనకా=(గహించుట్క నీకున్ = 

నీకో, కగవా=మర్యాద యే, అకట= అయ్యూ, ((పథమపాదమం౦ందు. (బశ్నా కలిత 

దీర్ధృయతి).. 

తా. తాను దాప మనుభవించుచు రాధ నుద్దేశించి (శీకృొష్ణ సంభోగము నమ స్ట 

గోపికలకు లేకుండ జేనీ గుత్తం జేసీ నట్లు నీ వొక్క తెవే యనుభవింప వచ్చునా 

యిని దూటు చున్న ' దనాటు. 

ఉ. అక్క_ములాతు డొక్క తె నిిజాంసమునం దిడి కుంజపుంజపుం 

జక్కికి గొంచు. బోవ? బెజి! చాన లినాత్మజవెంట వ్రేగున 

న్మిక్కి-లి డిగు పాదసర+ణిం జని రోయుదు రై రోసి తా 
రక్క_డం గాంచు కేమి శవలదా యభిమాన మొకింత యింతికిణ). 

టీ. అక్క_ములాతు(డు=అ కృష్ణుండు, ఒక్క. తెకా=ఒక స్తీ9ిని, నిజాంనము 

నందుకొ=తనమూ(పునందు, ఇడి=డానిచికొని, కుంజపుంజక్కి_ కిక పొ దరింద్దగుంపు 

తావునకు, కొంచుంబోవకొ=తీసీకొనిపోపంగా, పెఅబానలు=ఇతేర స్త్రీలు, ఇనాత్మ 

జవెంటకా=నూర్యతనయయగు యమునానది వెంబడి, (వేంగనకా = భారముచేత్క మి 

క్కి లి=అధికమ గా డీగ్గు= ఆదిగ(బడియున్న పాదనరణికా = శౌలిజాడను చనిణా 
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పోయి, రో యుదురు= వెవదకుదురు, అపై = ఆపకారమే, రోనీ = వెదక్సి తారు 
తాము, అక్క-దకా =అపొదరిండ్ల పచేశమందు, శ కాంచుచేమి= చూచుటయేమున్న ది, 
ఇంతికిక = స్త్రి అభిమానము = ఈలువ్రు ఒకింత = కొంచెమైనను వలదా= 
ఊండవల దా, 

తా. (శీకృష్ణుండు గోపికల వంచించి యొక్క... దాని దనభుజము మిందల 
గార్చుండంబెట్టుకొని వాదరిండ్ల చాటునకుం బోంగా,నాగోపీకలందణలును గృమ్హనిం 
గానక సిని మోచికొనిపోవుచున్న భాగము చేత నాయన పాదములు యమునా నది 
సిక తాతలంబుల మిగుల దిగంబడియుండిన నాజూడను బోయి వెదకెదరుగాక': యట్లు 
వెదకి _్రకృత్లునిం జూదుటవలన నానగోపికతో ౧హాడి యున్న ప్పుడు దమశేమి పనియని 
యును ( చ్లీ9కC గొంచెమైన న భిమానముండవలదా యని దూట ననియును భావము. 

చ. ఇలుగలనైన వెల్యడని 4 యీలువుటాండృకుం దాథీక్ తే ల్రవె 
యులు శెడలించి శౌరి తను + యోగపు. వాచవిం జూవీ మోదం జ 
బలము వియోగవహ్ని భవీదంతర సెకతప జ్కి పొంత వం 
తలం బొరలించి తౌదు శ మనస్వస యుగ మయూఖనందనీ ) 70 

టీ. ఉ్యగమయూఖనందనీ = తీళ్ల కిరణములు గల నూర్య నియొక్క_ కూంతుర 
వైన యో యమునానదీ, ఇలు=గ్భృ వామును, కలనె నక=స్యప్న మందేన్సి వె. కుకా 
వెల్పడని= వెడలిరాని ఈలువ్రటా ర డకుకా=మానవతులగుగోపికలకు, తాంపికత్తివై = 

కు౦ కొనక ల్తెనై, ఊలు శెడలించి= (వారల) భయముదీర్చి కౌ *.వికొ శౌారిశీక 

స్లునియొక్క_, తను=ళరీరముయొక్క_, యోగపు = సంయోగమనియెడి, వాచవికా 
చూపి=వాగుచిజూాపి, (విటునియొద్ద నుండి మధుర వస్తువులుకొనివచ్చి శులకిచ్చి రు 

చింబుట్రించి యనుకూల పబుచుట దూతికకు యు క్తవేగనుక వాచవియని (ప్రయోగించి 
నాయడు), మీ (ద కా=అనంత రమందు, - పెల్లు= అధికముగా, ఆ,, ప్న కా - అలము= 

వ్యాపించుచున్న, వియోగవహ్నీక్ = విరహాగ్ని చేత, భ...తేకా_ భవత్ = నీ 
యొక్క, ఆంతర = మధ్య పదేశమందలి, సెకతే=ఇసుకొదిన్నె లయొ క్క, పక్త్మి_= 
సమూ హముయొక్క_, పొంతకా=సమిపమందు వంతలక్రా=తాపములచేక్క పొర లిం 
చితి = వారినింబొరలునట్టు చేసితివి శమనస్వసవౌదు = యమునితో (బుట్టునగు మవు, 
“యమునా శమనస్వ సా” యనియనరము. 

తా. ఓ యమునానదీ! నీవు జగముల దపింప జేసెడు నూర్యునికి. గూతురవై 
యంతకుం డగు యమునికి దోంయబుట్టువై తివి గావున్క నీ కఠిన గుణమునకు6 దగినట్లు స్వ 
ప్నమంటైన నిల్లు వెడలని మానవతులగు గొల్ల సతుల కెడక త్తేవె యిల్లు వెడలించి 

భయము వాపీ మొదల నతనితో. గూడున ట్లొనర్షి యారుచి6 జూపి పిమ్మట నా 
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కృష్ణుని. నెడల చాపి నీ యిసుకదిన్నియలమింద వారలు విరహాన్ని చేతం బొరలాడు 

నట్లు చెనీతివి గదే? యెంత కఠినాత్మురాల వని దూట నని భావము. 

వ. అని యొంటి పాటునం దనలోనం బలుకు పలుకు లాలించి పొంచి 

యున్న వయస్య లాస్యంబు లపహోస్యచం ద్రి కాతుందిలంబులుగా, 

దోంచి ఛామ యె మేమి నీ మనం బెటింగియీ కదా మును మున్న 
యతనిమాటలు మూనలేవంటివుని మూదలించినం గించి దవన 

తాననమై నెమ్మొగంబు వెలవెలపాటు 'లేనగవున నడంచి మణి 

ముణంగ ననువుపడక యం౦ందంబుగూాడుకొని వారికిట్లనియె. 71 

టీ, అని=ఈరీతిగా, ఒంటిపొటునకా= ఏకౌంతమందు, తనలోనంబలుకుపలు 

కులు =తేనలో (దాననియెడుమాటలు, ఆలించి=విని, పొ0,..లు - పొంచియున్న = డా 

గియున్న, పయన్యలు= సఖులు, ఆస్య౦ంబులు= మొగములు, అ. ..గాకా = అపవోస్య= 

మేలంప్ర నవ్వులనియెడు, చం(డికా= వెస్టెల చేత, తుందిలంబులు గాక = పీక్య_టిల్లు 

నట్టుగా తో (చి=కనంయబడ్సి ఖభామజుఓయింత్రీ ఏమేమి, ఎటిగియేకదా= తెలిసీయే 
కదా, మునుమున్న =|ప( పథమమంధే, ఆతేనిమాటలు=ఆసామి వా ర్హలు, మాన లేనంటి 

మని=విడువంజూలవంటిమనుచు, మూదలించినకా=| పసావింపంశ్కా ( తాకనాడంగా 

ననుట కించిదవనతా ననమై=కొంచెముదల వంచుకొన్న దై, నెమొ్ముగంబు=ముఖము 
యొక్క వెలవెలపొటు=నిగుచేం చెల్లంబోవుటనుు లేనగవునక్=లేంత నగవుచేత, 

ఆడంచి=మట్టుపళిచి, మటి=ఇంకన్కు మొజంగకొజ=దాంపలాూా, అనువుపడక=వలను 

గాక, ఆందంబుగాడుకొని=వారినిగ లపికొని, వారికిట్టనియె = ఆచెలుల కిట్లనియెను, 

. లే, నాయడు మన మున్న నెట్లొ పూఆబో(డులార 

yy | యనిన చారలు మగుడ నాళయమురకు ననిరి 

గ్ యింతి నాం డుండ శెందుం బోయితివినీవ 
బ్లు 

గ్ టన్న నచ్చెరువడి వారి + కతివ పలి. 72 

| టీ, - ప్రూయబోడులార ఓ వచెలులారా, నా(డు = ఆగోపీకౌక్ళ ష్షులకీడాకౌల 

మందు, మనమున్న క = నేనుమోరునుండినను, ఎట్లొ=ఏవిధమగునో, అనినకొ=అనయగా, 
వారలు=ఆ చెలులు మగుడకొ=నురల్క ఆయమకుక =అఆ మెక, అనిరి= చెప్పిరి, ఇంతీ= 
కీఇెలీ, నాడునీవ్రుండక=అకౌలమందు నీవుండక, ఎందుంబోయితివి= ఎక్క_్డడంబోయి 
తివి, అట్లన్నక =ఆ _పకారమన లా అ చ్చెరువడి= ఆశ్చర్య పడి, అతివ=అఆయింకి, 
వారికీ (6 బలికక=-అ వెలుల కనియెను, 
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ష శే, సకియలార త కాలిక జ్ఞానవంతు 
లైన బుషులట్ల పలికెద + రంత యెటుక 

యెద గలి7నేని యెజింగింపుం+ చేను ముదల 

నెవ్వ తె నటన్న మజీ వార*+ లిట్టు లనిరి. 73 

టీ, నకయలార=సఖులా రా, త్ర. = .లు- తకాలిక = భూత భవిష్య ద్యర్త 
మాన కౌల్బక్రేయసంబంధియగు, జ్ఞా నవంతులు= జానముగల వారు, ఐన్యబుషులట్ల్ర= మునీ 

శ్యరులవనల్కె పలికెదరు=వచించెదరు, అంతయె జుక= తాదృ శజ్ఞానము, ఎద క-=పహ్బ 
దయమంము కలిగ నేని=ఉం డె నేని, ఏను= నేను, మొదలక-=(పథమమందు, (పూర్వ 
జన్మమంద నుట), ఎవ్వ తేను, ఎజీంగింపుండటన్న = తెలుఫుండన (గా, మటే= పిమ్మట, 
వారు=అఆ-చెలులు, ఇట్టులనిరి. 

టో. దివిజద్రు ప్రసవంబు. గాంచిన సప+త్నిం జూచి మా పోప కిం 

తవుజిల్లుంబని యంత నేసి మది సీ క్యాకో,ధము ల్పందడిం 
ప విరిం బోక ద్రుమంబుం కొని పతి + న్మందన్న మా) నెల్ల. చే 

నవధిం బెట్టిన సత్య ఏ వహవా కావా? భామినీ నావుడు౯ః 74 
టీ, ది...త్నిక - దివిజదు=కల్చ్పవృవముయొక్క_, (పసవంబుక=ఫుప్పము 

న్కు ని “స్యా దుక్చాడేఫలేపుచ్చేప్రసవోగర్భ మోచనే” యని. కెంచిన=పొందిన్కసప 
త్నిన్ నవ తాలగురుక్మిణిని చూచిజ= కాంచి, చూపోపక= ఓర్వ లేక్క ఇంతేన్ర జిల్లుం 
బని= ఇం తెనచిన్న పనిని అంత సేసీ=-అంత౭గా ంజేనీ, మదికి = మనస్సునందు, ఈగర్షా 
(కోధముల్ _ ఈన్చ్యా= ఈసును, (కోధముల్ =కోపమున్వు నందడింపకొ=ెపెన (గొన 
గా విరిక = పుపృముచేత్య పోక=-చనక్ (చ మంబునక =వృతమును కైకొనిజ్మగ 
హించి పతికా=భర్తయగు శ్రీకృష్ణుని మందన్న కా = చెపథధమనలా, (మౌ నేల్లక్ = 
వృత, మెల్లన్సు లేక్ = తెచ్చునట్లు, అవధిం బెట్టిన = (శ్రమ పెట్టినట్టియు మేర (బెట్టి నట్టి, 
సత్యవు= సత్య ఫామవు, ఈవు=నీవ్రు కౌవ్యా అహహా = ఆశ్చర్యము, *“అవాహేత్య 
ద్భు లే ఖేజే' యనియమరము. భామినీ=ఓయింతీయనినం బోధనము, (“కోపనాసైవభా 
మీన యనియున్నది గనుక 6 గోపముగలదానా యనుట్స, నావుడుక = అన €౯గా, 

తా. ఓభామినీ! నీసవతియగు రుక్మిణీదేవి (శీర్చృష్ణునిచేతం చారిజాత ప్రప్పము 
గహింపయా నీవు చూచీ యోర్వ్య (జాలక యీసును జీఖంబును మెజయ స్వల్పమగు 

నక్కా_ ర్యంబు నంలో గొప్పం జేసి యలిగి యా ఫపుష్పమునుమూ[తమేగాక స్వర్షము 
నుండి పారిజాత వృషమునే తెప్పించి, మందనిన (మా నెల్ల 6 'జెప్పించునట్లు తలంచి యి 
యా (ప్రకారము (శీకృష్ణాని (శమ పటిచిన సత్యే భామవు కొవా యనిరని భావము. 
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గృక్కునం బ్రత్యుత్సన్న విజ్ఞానమొ గృహదీపి కారోపణంబునం గృహా 
వ పదార్థంబు లొాక.నూకు ధృగ్గోచరంబు లగునట్లు జన్నాంత. 

రంబున నయ్యనంతునితోడి శ్రీజా ప్రపంచంబు సద్యస్స మనుభూోశ్యం 
భెన 'తెజంగునం దోచిన, క 

' న్న 

టీ. (గక్కునకాజాత్వర శా, (పత్యుత్చన్న విజ్ఞానయె - (పత్యుత్చ న్న ఆ ఉద 
యించిన్క విజ్ఞానమై = వి కేషజ్ఞానముకల డై, నృవా దీసి కారో హణంబునక్ నిలయ. 3 
మందు వ్పముంచుట చేత, గవ సాగ కపదార్థంబులు= ఇంటిలే నున్న 

గన్న వస్తువులు, ఒక్క? మూ మెజఒకసారియె, దృన్గో చరంబులగనట్టు=ా ఎద్భ స్ట్రీ విప యములయి నభం॥ ని, జనాన్ని 
తరంబునక్ =ఫూర్వ్య జన్మమందు, అయ్యనంతునితో డ్ = ఆీకృష్ణ స్వామిత్రోడ్డి ue 
(పపంచంబుజ=విహారవై ఫుల్యము, సద్యసృమను భూతంబయిన acti 
లెస్సగా ననుభవించినమాడ్మి_ని, తోంచినకొ=అగపడంలా, 

ఈ, వాలిక కన్నులం బొజము*+ వారి సకబ్ర జల మా శిత శ శ్రోబో 
గోళక మై తదంతికపుం + గుంతలవల్లి క్ర దల్లిదేడుగో 
మైలవలి ; న్నన ల్నిగుడు+ మై బులక లగ్చాడమకా ళ్ శీథాంగిమై ' 
సోలినం జూచి జెందములు +నుబ్టన హా యనిబోయ్రు. లర్మిలి౯, i 

టీ. వాలిక=నిడుదలగు, కన్న లక నే తములయంను, పొడముజాఉదయ్యిర 

చెడు వారిశబాప్పము, నకజ్ఞలము = కౌటుకనీటితోం గూడినదియె, య. 
యి౦ప్రల్లుడైన్క (నడా ఇశ్రలనియడు, నోళకయమె ల గోళములుగలదై తదంతికఫుజ్వ! 

తా కత నల్లన యున్న దిగావురం సరులకు WE: 
ద నుటు. ౧) మెలవలికొణ+ గీరమునియ డి యే. కిత్రీం" గయ ౦0దు, (లవలి= వె న్నెలతీగ్ల (| 

సి ననల్ - పుష్ట ములం, నిగుడు మైజస్ట పు ట్రడిరితి చేత, వులకల్ =రోమ్య్య 
హ్ పట్రా, స్లగాంగియై = బెండునడిన జేసాముగలదియె, ఉలి. 

ఏది ఏఓించి, భో ంటులులణ టెలి క శ్రీయలు, జెందములుఎలం. 
(600) ప్ శాన గా హోయని= అయో్యోయనియంగ లారి ; అర్మి. ం. 

రద లి (సీమ వత ననీ ముందటి గా. 

సైంఫ్రుచుండ నది వెన్చ్టలునిండి తల వెండుకలు దడ్డు. ల్ 

నోలిన (గాంచి జందంబులంగంది తోడి ఫూం (భోం 



సూప PP 
రంతలు గొండలంత లగు+నట్లుగ చేసితి ముంచు. హం 

నాంత స సతాళవృంత మృుదునాత హివమూంబుకణా లి. ేర్చిన౯. 

టీ. న. ..ల్ “సరసి జేక్షణ=పద్యాకీ యగు నీయమయొక్క_, చె ఘుముల్=వ్యా పా 

రములు, ఎంతేకు జచెచ్చెనే=ఎంకేవబికు (దె చ్చెను, ఇంనుమి (దక = ఈకప్పముమో౭ద్య్క 

జన్యాంతేరవ ర్హనంబు = పూర్వజన్మ వ్యా పొరముశు, హృదయంబునకుకా=ఎదకు, 

ఇ ర్హటీన్ =ఈ సమయమందు; ఎచ్చరించి = ఎటుకపటిచ్చి గోరంతలు==గోరంతన్య 

ల్పములగు కొర్య ములు కొండలంకలగునట్లుగన్ = పర్వతోపమానము అగునట్లు గా, 

చేనితిమంచున్ = కెవించికిమని, చేటికా = పరిచారికలచేక్క వాంత = వీవంబడిన , 

సతాళవృంత = వీవనలతో ౧నాడిన్స మృదువాత = మందమారుతీముగల, పావాం 

బు=పన్నీ టియొక్క_, కణాళిన్ = బిందుపరంపరచేత్క లేర్చినన్ మూర్చ 6 బెల్బ గా, 

(విసనకజిలమో6ద 6 బన్నీరు చిలుకరించి ఇెలిక త్రీయలు పరిచారికలచేత వీవ6 జేసి 

సేద చేర్చిరనుట్స. 

క, తెలిపి కను బెజిచి వెండియు 

జల బేచమీణ తన్తుకుంద+ చరణస్మ ప్రతిని 

శ్పృలతం గనుముగిచి మటి య 

శ్రులు అప్పల దోప బెజుచి * చూచి సఖులతో క్ 78 

టో తెలిసి= తెలివొంది కనుచెజచి = నేత్రమువిచ్చి, వెండియుకా = మర 

లను, జలజేవణ = అనాయిక్, తన్ముకుంద చరణస్మ తినిళ్చలతకా - తేన్నుకుంద = 

(శీకృష్ణునియొక్క_, చరణస్మ్భతి=పావస్మరణనుంక్క నిశ్చృలతకా = స్టైర్యము చేత, 

కను మొగిచి = "నే తముమూని, మటి= పిమ్మట, అ శులు = చాప్ప్బ జల ములు, "అప్ప 

లకొ = పద్ముమలయందు, తోవకాంకౌనరాంగా, తెజచి = కనుజెఅచ్చి చూచి= 

వీక్షీంచి, నఖులతో కా = వెలలతోడ, అని ముంద టీకన్య యము, 

క, మోొ రవ్వ రనుటయును శ్చం 

గారిణి మే మురగకన్య+కల మంతకు ము 

న్ధారుణి శీ సెంచితి మన 

*నారామలం గాిలించి + యా రి నలి కె౯, 79 

టీ. మిశెవ్వరనుటయును = మోరెవ్యరనంగ్యా ళ్ళంగారిణి = ఓసుందరీ, 
మేమురగకన్యలము = మేము నాగ కన్యలము, ఇంకకుముక్ = ఈజన్మమునకు ముందు 

భారుణికే తెంచితిమనకొ = భూలోక'మునకువచ్చితిమున6 గా నే ఆరామలక్ = ఆ స్ల్ర9 

లను కాంగిలించి = ఆలింగనముంజేసీకొని, అర్థిక =మనస్తాపము చేత్క పలిశెకా ఆ 

వచించెను, 
Ae 

| 
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G+ అట్టి మురారి కప్పుడను( + గ మణి యీకలి వేళ. గ్రమ్మాణం 

బుట్టి వియోగ వేదనల + బొక్కెడు నీ తను వేల తండ్రి దా 

నిట్రగు నన్ను నింకొకని 4 కియ్యక తొ లన యోగళ క్రిం బో 

జెకుద దీని వెండియు ను+పేం ద్రపదాంబురుహంబు ప ప్పైదక్, 80 

ట్, అట్టిము రారికిక' = అట్రిశీకృష్ణునకు, అప్పుడు = ఆకౌలమంను అను 

గ=(ప్రియురాలనె, (ఇచ్చట అనుంగునై యని యుండవలనీనను ఆది వెకల్సికవిధిగా 

న ఆను అనియునుండవచ్చును., ఇట్లు ఆదిపర్వం౦బున _ గీ, “కౌరవుల కెల్ల గురు 

వైన కౌరణంబు అని పయోగింప (బడి యున్నది. మటీ =పిమటను, ఈకలి వేళకు: 

ఈకలి యుగ కౌలమంగుు, (కొమ్మణకా = మరల, పుట్టి=జనించి, వియోగ వేదనలకొ = 

విరహ వేదనలనేత్క పొ క్కె_డు=పరితపించెడు, ఈకనువేల=ఈక రీరమేటిక్కి తండి= 

మాజనకుండు, తాను=ఆయన ఇట్రగు= ఈరీతిగ లిగియున్న, నన్ను క =నను, ఇంకొక 

నికికా=మణియొక నికి, ఈయకతోొ ల్వన=ఇయ్యాకముంద జ నే దీనిక = ఈశ రీరమును, 

మయోగళ క్రిక్ =యోనగబలము చేక, పోంబెప్టైవకా=విసర్జించెదను, వెండియుకొ-మగి 

"డి ఉే బండ = ఈతీవి[కి మునియొక్క..?. పదాంబురువా౦బు = చరణనరోజమును, 

ప కైదక =అవలంబిం చెదను, 

తా, అట్టి (శీక ష్థునకు. దొల్లి పియురాలనై యుండియు నీకలివేళ మరల 

జనించి వియోగ తాపముచేత( (గాలగొడు నీదేహమును మాతం డి నన్నొకని కియ్యక 

మున్నే యోగళ క్టిచేత విడిచి మగిడి యాయుసేంద్రు పాదపద్మంబ యవలంబించెద 
నని భావముః 

క. అది యొండె భక్తి యెవ్యతె 
యెద విశ్తేపైకభీరువృ త్తి బ్రియలా 
భదశ న్మెయి. దొజుంగించును 

హదనున నదిగాకయున్న + నవి వై శికముల్. 81 

టీ. ఎవ్వ తె=ఏ స్త్ర్వయెన, ఎదక్ = హృదయమందు, . వి... త్తికా_విశ్లేవ= 
— 

వియోగమువలన, ఏక =ముఖ్యమగు, ఛీరువృ త్తికా = భయం౦పడినవ ర్హనము చేత, | పీయలా భ 

దళకా = పీయునియొక్క_ లాభదళయంకే హూదనునన్ = మం౦చిసమయమందు, మె 

యికొ=శ రీరమును, తొజ(గించును = జార్సున్యో అది= ఆళరీర త్యాగవ్యా సారము, 

ఒండె=ఒకయే భ_క్తి= పతిభక్తి, ఆదిగాకయున్న ౯ =అట్టుగాకుండినను, అవి=మిగు 

లునట్టిభ క్తుల్కు వై శికయులొ='వి త్తృమాాతో పొధిక సకల పుకు పాభిలా హె సామాన్యా” 
యనునట్లు, వేళ్యాభక్రాయ్ణే కొక నిక్కము గాదనుట. 



పం చమాతాాస ము, 488 

తా. ఏయింతి తన్నపొణనాథు(డు దాంప్రననుండినప్పు జే యితనితో వియో 
గము గలుగు నేమో యను భయముచేత మంచినమయము గనులొని శరీర త్యాగము 
సేయునో యాసపెచే పతిభక్టిగాక యితరము లై నవి వేశ్యాభ_క్రివంటి వని భావము, 

తే, అనిన వారలు పల్కి రాశయదువతంస 

మెందు. జన్నాండు విను రంగ+వుంద నిల్చ 

వేగవా కుల) యతండ సీ+విభుం డగుటకు 

నర్చనాదుల నివ్వీటి+హరి భజింపు, 82 

టీ. ఆనినకొ = ఇట్టుచెప్పలగాా వారలుపల్మి_రి=ఆచెలు లీవత్వుమాణ క్రమ 

ముగా వచించిరి ఆయమవతంసము=ఆయా దవరత్న మగు శ్రీకృష్ణుడు, ఎందు(జన్నా 6 

డు = ఎక్కడ నేంగినాండు వినుము = ఆలకింప్రమ్క రంగమంద= శ్రీరంగ కే తమం 
డే నిల్చెక = నివసించెను వేగపాకేల = కరపడుటరయేటికి, అతండ= ఆస్వామి 
యే, నీవిభుం డగుటకుకా=నీభ ర్రయగుటకు, ఇవ్వీటివారిక=ఈ శ్రీని ల్లి ఫప్రతూరున నున్న 

స్వామిని అర్భనాదులక్ =పూజా దుల చేత్క భజింప్రము=నేవింపుము. | 

తా. ఆ (శ్రీకృష్ణా డిప్ప డెచ్చటికింబోలేద్చు! శీరంగమందే యున్నా (డు గావున 

నతడు నీ భ ర్హయగుటకు నీయూరనున్న నశపెకుంగోయి లుడయ నను స్వామిని  బూజ 

నాదుల చేత. గొల్పు మని భావము. 

చ అలుకకుమన్న 6 చేతి మజీ + యంతేటనుండియు వేళవేళ నె 
చ్చెలు లిడు తెల్పుల న్మగుడం + జింతల సంతమసంబుల నమా 

కలితత మించే సొమ్మిడని + కార్మ్య్యమునక౯ హృడయంబున న్పదా 
'పలపలగాక నీలముల 4 బన్న సరంబయి నిర్మలాంగికిక, 88 

టీ. అలుకకుమున్న క =వెజవకు మనివెప్పంగా, తేలీ= తెలివొంది, మటి=అనం 
తరమందో అంతటనుండియు౯= అప్పుడు మొదలుకొని, వేళ వేళకా=(పతికొలమందు, 
నెచ్చెలులు= చెలిక త్రీయలు, ఇడు=డూనివెడి, తెల్చులక జ్ఞానము లచెడు థావళ్య 

ములతోడను, మగుడకా=మరల్క చింకల= విచారము అనియొడు, సంతమనంబులక్రా= 
చీశటులతోడను, సమాకలితత=కూడు కొనుట, (ఇదికర్తృ పదము, నిర్మలాంగి 
కికా ఆస్ట చృళ రీరముగల యాయువిదకు, సౌమి్మడని=భూ పణముధరింపన్సి 'కౌర్ళ కము 
నక కృ శించుటచేక్కే వాద యంబునకొ=ఎదయం౦దుు, సదాజఎల్ల పడును, పలపల 
గాకడాపలచనశాక, నీలములబన్న సరంబయి=నీలములతోడం గార్చిన ముక్తాహారమె, 
మించెక్.=ఒప్పెను, శి . 

తా. ఆయమకుC గృృశత్వ్యము చేత సాము లిడకుండినను హృదయమందు 
జెలుల మాటల తెల్పులును మరల గలిగాడు చింతా భరంబులను చీకటులును,గనాడ్డి 

95 
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కొని నీలములతో (జేర్నిన ము్తెపు సరమువలె నుండె ననియును, దీనికి జింతా సంకమ 

సంబులు నీలమలవ లెను చెలుల మాటలవలన.6 గలిగడు "తెలువులను 'తెలుప్రులు ము 

'తెములవళె నుండెననియును, లో నున్న భావము నిర్మలాంగియాట బయల దోంచె నని 

యును ఖావము. 

తే, ఎలసి యే ప్రొద్దు. గనువొంద+నీక మరుండు 

కలహమున కంకకాండయి + కాలు దృవ్వం 

బాండుబవు శక్షపాపరం+సరలు వెడల 
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టీ. ఎలసీ=కను పెట్టుకొని, ఏపొద్దుకా=సంతతమును కనువొందనీక=కన్ను 

మాయనీక్క మరుండు =స్మరుండు, కలవా మునకుకొ=పోరాటమునకు, అంకశకా (డై= 

బిరుదుగలవాండై, (ఇది విటకెండు "మొదలగుళబ్బములవంటిది)) కాలు దవ్యక=కౌలు 

(దవ్వుచుండ6గా, పొ. ..లు- పౌండుబహుళత పాజఎశుక్షపతు బహుళ పక్న రాత్రుల 

యొక్క, పరంపరలు=వరునలు, వెడలక= కడనక్క ఇందుముఖికిక = ఆచం దముఖికి, 

- ఇంటిలోకా=గ్భ హమం౦దు, ఏందుముల్ల య్యెకా= ఏందుంబందిముల్గుండేన ప్లై యాయెను, 

తా. మన్మథు6 జెడ తెగక యప్పుడు6 గనువైచి నిద యబట్టనీకుండC గచ్చకు 

గాల దవ్ర్య చుండగా శుక్ల పత రాత్రులును బహుళ పక్ష రాతులు నొక్క_(డుగాశే 

చక్క. గా జర గక యీదుముల్లింటిలోే నండిన నాయింటి ఇన రి కెట్లు 'వెనములేక 

నిద్దుర పట్టుక పోవునోో యారీతిగానే యాయమ (శ్రమపడు రి భావము, కళల్యమృగ 

రోను మింటనున్న నాయింట6 గలహము కలుగున నుట (పనిద్ధ: , ఇచ్చట శుక్ల పత్మ 

ర్యాతులు చెల్లగాను గృప్షపత్న రాతులు నల్బ ౯గా నుండును గనుక షూనిపరంపర యే 

చుంబందిముల్లు లగా 6 జెప్పయి డెను. ఆకో్యోప్యమాణమయిన మయేంచుల్నాంది ముల్గు క అవా 

మరో నలుగంజేయుట కుపయోగించెను గనక శ పరిణామాలంకఠెరము.ష శ 

= తలిరుం7 7 దువుజోదునానతి వళ భై ర్యంపుం బెన్లోట 0 శ 

యస్ దళి తాహార్ముఖయం త్ర కారుం డలుక + న్నా నాంటికీం దె చౌ నో 
్ మలవమా ర్షండమరీ చిదీపకళికో+ప్మం జూడి యేయుం ద Br 

దళపాథోరుహలోవానాళ కుహరో+ద్యచ్చంచరీ కాళ శముల్ శ! షే 8 
' 

టీ. కందలితాహర్ముఖయం[తకారుండు = అంకురించిన సాతగకొలునియెడు 

పిరంగిశాతు, త. ..తిక _ తలిరంగ్లై దువుజచిగురుటాకు బాం గల జో దు=రూధయగు 
మన్మభునియొక్క, అనతిక =అజ్ఞ ప్రిచేత్స వ వ,..ట = వఖూ =అవనితయొక్క_ ధైర్యం 

ప్ర=ధై ర్యమయమగు, పెన్లోట= పెద్దకోట, నానా (టికికా=దిన క్రమముగా, | 'తెళ్ళక = 

కూలుటక్కు కో. .స్మకొ-కోనుల=ము దువులగు, మా క్రండ=చాలనూర్యుయొక్క- , 

| 
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మరీచి= కరణములనియెడు, దీపక లికౌ= మొగవంటి దీపముల యొక్క_ , ఊహ్మక=వేండి 

మి చేత, చూ(డిజాముట్టించి, ద...ల్ _ దళత్ జావికసించుచున్న , దళ= అకులుగల్య 

పావోరుహూ=కమలములనియెొడు లోహనాళ=పిరంగులయొక్క, కుహర=వ్విలముల 

నుండి ఉద్యత్ =వెడలుదున్న , చంచత్ =మది౦చిన్న చంచరీక=తు మ్మెదలనియెడు, 

ఆఅళ్మముల్ =గుండ్ల ను అలుకన్ = కోపము చెక్క ఏయున్ =(పయోగించును. 

తా. (పాతగకెల మనెడు పిరంగికాతు మన్మథు6 డను యోధవరుని సెైలవొంది 

యాయమ ఛై ర్యమనియెడు కోట నానాంటికి. (గింద6 గగూలుటకైాబాల సూర్యకిరణ 

ములు సోశోటవలన వికసీంచుచున్న కమలము లనియెడు పిరంగులలోనుండి వెడ 

లెడు గండుమమ్మెద లనియెడు గుండ్లను బారు సేయుననియును; నప్పు డాకిరణజ్యాంి 

లయే జెనకి | తాటిరంజకపువేండిమిమై యుండి ననియును ; ఆయమకు ర్యాతులు 

ధైర్యము లేదాయెయదా (పాఠతగకాలమందును లేదాయె ననియునుు సాయంకాలము 

లందు6 గమలములు ముకుళించు నప్పుడు తుమెన లా కమలములలో 6 జొచ్చియుండి 

సూరో్యోదయమూు కాంగానే వికసీల్లిన వానిలోనుండి వెడలు చుండె ననియును 

భావము. 
ఈ 

తే, పొంత ఘటయం శ్రసరముం ద్రి+ప్వుచు జపించు 

మగువధృతి మాల మధ్యాహ్న+మం త్రవాది 

సురుచిరవితానద౦ంభకా+సుంభధారి 
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ట్, మధ్యాహ్నమం,తవాది=మధ్యాహ్నమనియెడిమాం(తికుండం, మంతీ _ 

మగువ=ఆయమయొక్క, ధృతి= థై రము, తూలక =చలించుటకై, సు...ర - సురు 

చిర=[పకౌళించుచున్న, వితానజ వేలుకట్టనియెకు, దంభ=వ్యాజముగల్క కౌసుంభ 

=కౌ పాయన(స్త్రృ మును ఛారి=ధరించినవాండును, తుం*.గి - తుహీనథా రాగ్భ వా= 

మంచువంటిధారలుగల గృ వామనియెడు, అంగి=ళ రీరముగల వాండు_నెె (ఇవిరెండును 

మధ్యాహ్నమం౦తవాదికి విశేష ఇములు), బిందువులు =ధారాబిందువుల్కు (బిందువులన6 

గా కై ర్యమయొక్క_ (పాణము లనికొందజు, బంధువులని మజీయొకపాఠము. ), 

అప్పుడును (బాణముఠఅనియే యర్థము. “ బంధుర్భంధభూక ఫు్పే స్యాత్చాంణబంధ్యో 

శ్వభర్హరి అని విశ్వము. చెదరక =పడుచుండంగా, ఘ..,ముక్ - ఘటయం|తే= 

కుంభయంతే మనియెడు సరముక్'=జపమాలిక ను, (తిప్పుచుక=జపరివృ శత్రిజేయుచ్చు 

పొంతేకా= సమీపమున, జపించుకొ=జపముసేయును, 

* బంధువులు. 
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తా. తోగ రద్దిన చందున లనియెడు కౌపాయములను ధరించి మంచున లె ధా 

ధలు గురిసెడు గృ హమనియొడి శరీరము భిస్మభూసరిత మైనట్లు తెల్ప గా "నుండ! 

గా జలము వెదంజల్లుచు. దిరుగుచున్న ఘుటయం[తే మనియెడు జపమాలిక (దిప్పుచు 

మధ్యాహ్న మనియెడు మాంతికుండు మగువ ధైర్యము వెడి పోవుటకుం దన నోటి 

తుప్పరలు రాలు నట్లు జపము జేయు చుండు నని ఖానము. దీనివలన6 దాపోప ళమ 

నార్థమై నీటి తుంపురులు నెగయు చున్న ఘటయంతేములుగల యింటిలో నాయమ 

యుండంశా) నక్కాడను దాప మధిక మాయె నని తోంచుచున్న ది.ఘటయం తమన, 

గా నొక మోకు వెంటః గడనలు గట్టి బావిలో జేదుచు నాలంగా. గొన్ని మునుగు 

నవియు మటీకొన్ని నీకు (గుమ్మురించుననియై యుండును. 

J 
ఆ, తెమరసా ప్పతాన్రుముఖదంవ్ఫీీత విస్సుట మల్లీ హాల్లక 

స్తోనురజచ్చటాంగక' మఃధుద్యుతి తారవియద్దుచం క్ర కమో 

దామ విత్యప్రనూ ప్ల పవగిః బైన్యరుత్ స రథాంగ పోత చిం 

శామయ నిదృలం బొలసి + తాపమునసేయం. దొడంగ నింతికికొ. 87 

టీ. తా. .ఖ.తామర సాప్త=కమలాప్తు. డగుసూర్యు. డనియెడు, తౌ(మ= 

ఎల్జినైన, ముఖి= మొగ ముగల యట్టియు, ద౦ష్ట్రాత =కోజులుగా 6 జేయ బడిన, విస్ను 

టజవికనీంచిన, మల్లి =మ ల్రైపువ్వులు గలిగినట్టియు, పహాల్తక = ఎజ్జగలువల యొక్క, 

సోమ=నమూ హముయొక్క_, రజః=ఫవుప్పాళ్ల యొక్క, ఛటా=(పోగనియెడ్రు అంగ 

కజళరీరముగలయట్టియు) మధు=మకరందముయొక్క_), ద్యుతి = కాంతివంటి కాంతి 

గల్క తార=నక్ష్యతీముల నెడు కను(గుడ్డుగలట్రియు, (శ్లిపరూ పకను), వియత్ =అక 

సమనియెడు, (దు=నృతృమందు, చం కోమ=సంచరించుటయందు, ఊద్దామ= అడ్డ సా 

టులేనియదియును నగ్పు పిత్ఫేపనూ =సాయంసంధ్యయ నెడం, ప్పవగి = ఆండుకోత, 

“సాయంసంధ్యాపిత్ళిప్రసూ” ఆని యమరము. వైన్యరుతే=దీనాలాపములతోడక, ఉస 

జూ లేచినట్టి, ర థాంగ = -చ[కవాకములనియెడు, పోతే= పిల్లలుగ లదియె, చింతామయ== 

చింతానవికారములగు, నిిదలక్ =నిద్దురలయందు, పాలసి=కొనంబడిి ఇంతికి కా ఆయ 

మకు తౌపముసేయక = తాపము గలుగ జేయుటకు, తొడం 7౯ =డాప్మ కమించెను. 

“స్వ ప్నేమయాయం వికృతో 2_ద్యద్భష్ట ప్ల కృాఖామృగళ్ళా(త్ర్ర గ తైర్ని షీ 
ద్ద అని సుందరకాండమందును స్వ క వానరమాన్దాల భల్లూకౌదుగఖాహీతేవః అని 

(గంథాంతరమున నున్నట్లు, స్వప్నమందు వానరదర్శనము శుభావవాము గాదు గొవున 

“కేయం 'తామముఖః కపీిఅనినట్లు అస్తమింపంబోయెొడు సూర్యు 6 డనయెడు చెట్టని 

ముఖము గలీగ్సి సాయంకాలమందు వికసీల్వచున్న మ ల్లెమొగలని యెడు తెల్లని కోోలిలం 

గలిస్సి యొజ్ఞ గలువ పుప్పొడి తిప్ప యనయెడు పచ్చని శరీరము గలిగి “పిజ్ఞాక్షం 
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పురకస్థితి మన్న ట్లాపూలమకరందమువలె పింగళ సర్లము గల నక్షతము లెడు 

కను (గుడ్డు కలిగి యాకస మనియెడు చెట్టుమాోంద ౧ దిరుగుచు నస్తమయకెలమందు 

నొండొంటి6 బాసి దీనాలాపములు సేసెడు జక్క_వ లనియెడు పిల్లలలో గూడిన 

సాయంసంధ్య యనియెడు నాండుకోంతియాయమకు ని దలు చేకన్న ను శరీర మెటు6 

గరాని చింతామయ న్నిదలలో( దో(చుచుండుం గావున నాయమ మిగులనగలం 

బెగిలె నని భావము. 

వః ఇ ల్రెజుంగున సకల కాలంబుల నారటంబునకు నూజటంః గాన కుం 

డియు నప్పుండరీ-కా శ్నీ యందుండు నప్వుండరీకాశు నారాధనం 

బున నా రాభారనుణుం గృమ్మజం జెండ జెందంబునం దలంచి.రిరి 

టీ, ఇ త్తెజంగునన్ =-ఈ (పకారముగాన్కు సకలకెౌలంబును = అహోర్మాత 

ముల్కు ఆరటంబునకు=పరి తాపమునకు, ఊజట 6౯గానకుండియు ==డ పశళాంతి పొందకుం 

డియుు అప్పండరీకాత్నీ=ఆనాయిక, అందుండు=అ శీవిల్లి ప్రతూరుననుండు, పుండరి 

"కౌ తు=విష్టువుయొక్క_, ఆరాధనంబునన్ =వూజచేయుటచేతను, అ రాధారమణున్ 

= ఈ (శీకృొష్ట స్వామిని, క 9మ్ముజుం జెందన్ =తిరిగిఫాందుటకు, 'డందంబునన్ తలం 

చి=మనస్సున నెంచుకొని. 

నీ, పద్మాస్య ప్రతిదిన ప్రత్యూషమును మాన, 

నియతి మేల్కని సఖి "చయము మాల 

హేమపాత్రిక హరి డ్రా, మల క్యాదిక 

స్నా నీయవస్తు వ,+జంబుం గొనుచు 

భా తాంశుకంబులు + తడి యొత్తులును చేర, 

నంతశపథంబున + నరిగి నిజగ్భ 

హోరామదిక్టి ర్ ననుసంహిత ద్రావి, 

డామ్నా యయె స్నాన 4 షోాచరించి 

శే, పర్ణనీ'లేశ పూర ర సా*భాగ్యదాంగ 

ధూతి చకచక లీరెండతోడ మాజు 

మలయ నిడు వెండ్రుకలగుంపు థ మలచినై చి 

“వేగ వెడవెడ దడియొ త్తి + విధియుతముగ. 89 

టీ. పడ్యాస్య=అకమలముఖు, (ప్రతిదిన్నపత్య్యూపమునుజపతిదినపాతనకాల 

మందును, మౌననియతిన్ = వకొనవతేముచెత్క మేల్మ_ని = నిద్దురలేచిి సఖీచయము= 

చెలుల మొత్తము (మోలన్ =తేనముందఅ, పామ ప్యాతికన్ = బం గారుప శ్లరమునలంద్యు 
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హ ,*,బున్ -వారి దా=పసు ఫును, అమలక్యాదిక=ఊనీ రికపిండి మొదలగు, స్నా నీయ 

= స్నా నమునకు (దగిన, వస్తు=_దవ్యములయొక్క్మ_ , (వజంబున్ =నమూహమును, కొన్సు 

చున్ =|(గహిం౦చికొనుచు థాశాంశుకంబులు = ఉదికినచీరలును, తడియొ తులు ను== 
తడిందుడుచుకొను వ్త్రృములును, 'లేరన్ = తెచ్చుచుండ6గా, అం౦ంతవపథుంబునన్ == పెర 

టిత్రోవన్కు అరిగి=పోయి, ని,**య ఐి_నిజగ్భ హ=కేమయింటి సంబంధియగు, ఆరా 
మ=డద్యానమందలి, దీర్చి కన్ =డిగ్గియయందు, అను సంహీత=అను నంథానము సేయ. 

బడిన, (దాని'ణామ్నాయయై=(దావిడ వేద ముగ లదియె, “నమామ్యహం (దావిడవేద సా 

గరమ్ అనియు * (దవిడోపనిప.ధాథాం పఠితన్య ద్విజస్యవై, యోవై పాదోదకం 
పాతి సప్రుచాతి వసుంధరాకొ * అనియున్నది గనుక | దవిడ వేదానుసంభధానము. జే 
సెననుట. స్నా నమా చరించి=తీర్ణమాడి, ప, = లం-పర్టనీ లేళ=పసపఫు పొడికి, పూర = 

మెండుకొన్న, సౌభాగ్య=సొబగు(దనమున, ద=ఇచ్చువట్టి, అంగ=ళ రీర ముయొ క) 

ధూతి=వడంకుటయొక్క_, చక -చకలు=చాకచక్యములు ఈరండతోడన్=చాలాతప 
ముతోడ, మాజుమలయన్ =| పతిఘుటింప (గా, ని... వు_నిడు=దీర ములగు, వెండు 
కలగుంపు = కేశముల నమావాము మల6చివై చి=వెనుకకువే సికొని వేగన్ = కీళురము 
గా, వెడవెడన్ =అసమో చీనముగ్యా తడియొ త్తి=ఒడలుదుడిచ్చి విధియుతముగ న్ =ళా 
త్రునిధిపకౌరముగా నని మంద టీకన్యయము. * లలాటే కేళనం ధ్యాయే” త్తని యూ 

ర్ధ్వపుం్యడ (పకరణమం చున్నది గనుక విధియుతే నుని (పయోగింపంబ,జెను. 

యం కుందరదాగ, నెన్నొసల + గుమ్ముడిగింజ తెజంగు పాండుమృ 

ద్భిందువు దీర్చి చెందిరము + వేచకళీర్ణముపై € బె న్లటిం 
జందురుకావిజీ బమరం + జల్ల ని చేయిటి తట్టుపు ను | 

ల్విందులందేల నూనెముడి+ వెండ్రుకలం దడి తావు లీనగ౯, $90 
టీ. కుందరదా( = మొల్ల మొగ్గలవంటిదంతా(గములుగల యాయునతి చె 

న్నొసలన్ =లలాటమందు, పాండుమృత్ = తిరుమణియొ క్క_యు, గుమడిగింజ తె 
అింగు=కూ కాండ బీజముయొక్క_ రీతిగా బిందువున్ =లిలకమును తీర్చి =దిద్ది, జెంది 
రము=సిందూరము, ేచక శీర్ష ముపైంబ లెన్ =గ జమ _స్పకముమిందన లె, పేచకః "పే చకీ 
తథా ఆని ద్వరాూపకోశ మందును, “పామజః పేచకీళూర్చ (శతి శ్వేదండ 7 అని 
యమరమున నున్న దిగనుక6 బేచకిశీర్ష మన్న పాఠమును (గాహ్యము, చందురు కెవి 
జీబు = చంద కావిజిల్లు-బిర, కటిన్ = పీటుందున, అమరన్ = ఒప్పా, చల్లనిడా 

శీతలమగ్చు రేయిటి = రా|తియల (దిన, తట్టుపున్లు = సాంకపవిశేపషము అళుల్ = 

తు మైదలు, విందులందేలన్ = విందుభోజనములు నేయంగ్కా నూగాముడి వెండ్రు 
కలన్ =నూ నెగలిగి ముడివేయయబడిన కేశ పాశమునందు, తడి తావులీనలున్ = అర్షృిపరి 

6ు మళములు సృజింపంగా అని ముంద టీక న్యయము. 
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తా. తికుమణిని శీచూర్ష్మ మును బెట్టుకొని, చందకావిచీర ధరించి యుండే 
ననియు రాతి శరీరమంమ ధరించిక పున్గు వాసనలకు 6 దుమైవలు (గముకొనుచుండె 

ననియు, మెటుయన రాచియున్న వెండుకలు ముడియిడంగా నొక వింత పరిమళము 

వచ్చుచుండో ననియు భావము, 

తే, బోటి గట్టిన చెంగల్వ+పూవుకెత్తుం 
దరు పరిణ తోరు కదళి మం+జరియుం నొనుచుం 
బోయి గుడి నంబి విజనంబు6+ జేయ? జొచ్చి 

మ్రొక్కి. వేదిక బలువన్నె + ముగ్గు బెట్టి, 91 
టీ. బోటి=ెలిక శ్ర, క, త్తు = కట్టిన=కూర్చిన్వ్న చెంగల్యప్రూవు కెత్తు= ఎజక 

లువ ఫూవులదండ్క త , ,,యున్ -తరు=నృ తృమునందే, పరిణతే= లెస్స -గాయండిన్కడారు= 

పెద్దదైన, కదలీ=అర6టిపండ్డయొక్క_, మంజరియున్ = గెలయున్కు కొనుచు గ 

హీంచుచ్చు పోయి=చని నంది=అర్బక(డ్కు గుడిన్=కో వెలను విజనంబుంజేయన్ = 

జనరహీత మగునట్టు -గావింప లగా, చొచ్చి=అచ్చట. (బవేశించ్చి _మొక్కి.=స్వామికి 

దండముసమర్చించి, వేదికన్ ఒతిన్నెయంద్యు ప...గున్ _ పలునన్నె = పెక్కురంగులు 

గల్క (యుగ్గున్ =రంగవల్లి ని, సెట్టి=తీర్చి. 

తే, కపిలగవి సర్పి బృథు దిహకలికం దర్శి 

దయముతో వమేమున! గల్వ+దండ నేర్చి 
యగరు ధూపంబు లిడ్ శర్క+రాజ్యయు క్ర 

హృద్యకద€ఫలాళి _నో వేద్య మిచ్చి. 92 

టీ.. కపిలగవి = కపిలభేనువుయొక్క_, నర్పిన్ = నేతిచేత, పృథు = పెద్ద 

యగ్కు దీపకలికన్ =దీపజ్యాలను తీర్చి = వెలిగించి, ద్యయముతోన్ జూ ద్వయమని 
యెడు మం(తో చ్చారణయుతోడ, వక్ష మునన్ = =స్వామివక్నస్థ లమందు, కొల్వదండ= 

చెంగల్వమా లికను, చేర్చి=సమర్సి ౦చ్చి అగరుధూపంబులిడి = అగరు చెక్క. పొడితో 

ధూపములు వేసి శ. . లిన్ _ళర్మ_ రా= చక్కెరతో డను, ఆజ్య= నేతితోడను, యుక్క= 
కూడియున్న ప్యాద్య=మనోహ రములగు కదళీఫల ఆర (టిపండ్రయొక్క_, అళిన్ = 

'సమావామునుు, నె వేద్యము=అఆరగింపును, ఇచ్చి= సమర్పించి, 
చా 

క ఖండిత పూగీ నాగర 

ఖండంబులు ఖున శ శాంక+ఖండంబులచే 

హిండితములు గావించి య 

ఖండస్థిరభ క్తి నొసంగి + కదలి ప3లులతో౯, 98. 
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ట్ర్, ఖం. ..ల-ఖండిత= క త్తరింపంబడిన, పూగీ=పోకలయొ క్క_యు, నాగర 

సాంటియొ క్క_యు, ఖండంబులు=తునుకలను, ఘు... చేన్ - ఘన=గొప్పలగు శశాంక 

ఖండంబుల చేన్ =కర్ఫూరళకలముల చేతను, కస ఫఘనసారళ్ళ య్యద్రస౦జ్ఞ 8) అని నిఘంటువు. 

హీండితయములు గావించి = కలియంగార్చి, అఖండ = కొదనలేని, స్థ =తిరమయిన, 

భక్రిన్ =భ క్షి చేత, ఒసంి= స్వామికినమర్ప్చించి, కదలి=అచ్చటనుండి వెడలి, చెలుల 

తోక్ =నఖులతోడ నని ముందరి కన యము. 

తే, చెలువ గర్భగ్భహ ప్ర పద+శ్నీణము. వేసి 

వినతయె నకాళి శక కోప +మును భరించి 

చరణతీర్థముం గొని తత్ప్ర+సాదలబ్బ 
మెయిన మాల్యము( దాల్సి "గ(హూమున కరుగు. 94 

టీ. చలువ=అఆసుందరి, గ. - .మున్ -గర్భగ్భ వాజగర్భ గ నామునక్కు [పదక 

ణము? జేనీ=వలగొని, వినతీయె=న మర మౌళిన్ = శిరమునందు, శకకోపమును= 

శ్రీశశకోపమును ధరించి = వహించి, చరణతీర్ణమన్ = ఆస్వామివారి (శీ పాదతీర్థ 

మును, ధరించి=వహి౦చి, కొని=పుచ్చుకొని, త మున్ - తీత్ =ఆస్వామియొక్క_, 

(పసౌాద = (పసన్న త్వ ము చేత, లబ్బనుయిన = లభించిన మాల్యమున్ = ఫూదం 

డను తాల్చి=ధరించి, గేవామునకున్ =తనయింటిక్కి అరుగున్ =పోవును. 

క, ప్రతిదినము నిట్లు చని య 

చ్యుత పూజ యొనర్శి వచ్చి + సుదతి వియోగ 

చ్యుత భర్య యగుచు నయ్యదు 

పతిగుణములు దృవిడభావ( + బాడుచు నుండు౯. 95 

ట్రీ (పతిదిననున్ = అనుదినమంగును ఇట్లు = ఈరీతిగా చని = పోయి, 

అచ్యుతపూ జ=అస్యామిపూజనమ్ము జనర్చిజచేస్పీ వచ్చి=మరలనింటికివచ్చ్సి సుదతి== 

ఆయమి వియోగ = విరహాముచేత, చ్యుత = జూటిన, ధఢెర్యయగుచున్ = ధైర్యము 

గలదియె, అయ్య మపతి =ఆ _శీకృమ్ణునియొ క్క, గుణములు=క ల్యాణగుణముల ను, దవి 

డభాషన్ =| దావిడభాషయందు సొడుచునుండున్ = గానము చేయు చుండును. ఈయ 
మ స్వయముగా తిరుప్పా వను (దవిడ్యపబంధము వేని డానిని గానము చేసె ననుట. 

తే, మొదల నాము క్షమాల్యద + మదనతాప 
తరణి పెను వెట్ట వేగిన *దథీణాళ 

మత్కృతోమ్మకం దుదముట్ల + మాండు ననుచుం 
దొలలగొనన ను త్త రాళకు, 4 | దొలలౌం దరణి, 96 
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టీ. మొదలన్ = (పథమమందు, ఆముక్తమాల్యద . ఆముక్త=ధరించివిడువ( 

బడిన, మాల్య=పు ఎ మౌలికొలన్కు దడా స్వామి కిచ్చిన చూడిక్కొ_డు త్తే నాచ్చియా 

రనియెడు నాయమ్మయొక్క_. మదనతాప - మదన=మన్మథుని చేత నెన, తౌ ప=విర హా 

తాప మనియెడు, తీరణి=నూర్యునియొక్క_, "పెనువెట్టక = అ ధికోష్ణము చేత, వేగిన= 

పరికపించిన, ద&ీణాళ=దత&ీణదిక్కు_, మత్క్పత=నా చేత (జేయ (బడిన, ఊప ్మకున్ = 

వేండిమికి, తుదముట్టన్ =పరిసమా _స్టమగునట్లు, మా(డుననుచున్ = మా డిపోవునని, 

తొల6గెననన్ = తొలలానో యనునట్లు) తరణి=సూర్యుండు, ఊ తృరాళకున్ కూ త్తే తర 

దె క్షు నకు, తొలంగన్ =సంచలించెను, ఉత్తరాయణగ తు. డాయె ననుట. 

తా. ఇప్పుడె చూడికొ_డు త్రనాచ్చియారుయొ క్క విరవాతాపమనెడు నూ 

ర్యదీ ప్తిచేత నీదక్నీణది కు వేంగుచున్నది ; దీనివై నేనును వేండిమి6 జేసీతనేని యీది 

శ్రోమా౭డి పోవు నని తలంచి సూర్య 6 డాది క్లో 5 నుండి తొలంగానో యనున ట్లుత్తరా 

యణ (పవేశమాయెననియు, నా చూడిక్కొ_డు త్రనాచ్చియారు ధనురాసమం వీవ్రతముం 

బూని ముప్పది దినములు ముప్పది పాటలుగా. దిరుపా వై పాడెననియును, బిమట 

మకరసం కమణము (పవేశించె ననియును భావము. యాపకోల్థాపికహేతూ కే కు 

చ తెలియ వచ్చె నట్టిత జిం ( దిగ్మకరుండు ధనాధిపాళకై. 

తొలంగినకారణం బతివ + దుర్వహ దీర్ధవియోగవహ్ని జె 

ల్ల లమిన తద్దిశం దగిలి నట్టి తనూవ్మ ఘనీభవన్మహో 

జలముయశళశంకర శ(శురః శె లము కోనల చల్వం దీర్చ్పంగ౯ాం 97 

టీ. అట్టితజిన్ =అసమయమంచు, తిగ్మకరుండు= =తీక్షకిరణుండగు నూర్యుండు, 

ధనాధిపాళకై = కుబేరదిక్లు నకై తొలంగినకారణంబు = తొలగి చనిన్వహీతువు, 

ఆం _ అతివ=ఆచూడ క్కొ_డు త్రనాచ్చియారుయొ క్ష క ) చుర్వహా =వహిం౦పంగా 

ని దీర్ధయాపాడువిగ్సు వియోగఎహ్నీ =విరవోగ్ని , పెల్లు=అధిక ముగా, ఆ. .శన్ - 

అమన పించిన! తద్దిళన్ = ఆదత్నీణదిళయం౦ద్యు తే *..పశ్షైన్ - తేగిలినట్టి=ల నకు 

నంటినట్టి, తేనూస్మన్ = ళరీరతాపమును, ఫఘు.. .ల్వన్ - ఫఘనీభవశ్ = కరుడుగట్టిన, 

నుహాజలమయ = =మహోదకవికౌరమగు, శంకర=-ఈశ్వరునకు, శ్వశురజమామయగు, 

శెలము =హీ మనత్సర్యత ముయొ క్ల, కేనల=-చరులఅయం౦ద లి, చల్వన్ = =కె క్యము చేత, 

సీర, (గన్ =పా గొటుకిొనుటకనిి, తెలియంగపవ్మెన్ =ఎబుక పడవచ్చెను. 
లి ల్ $ ప్ప 

తా సూర్యు. డు దత్నీణ ది నుండి యు త్తరదిక్షు నకు 6 జనుటకు 6 శారణమే 

మన6 గా) దఠీ.ణ దిశయందు! బూడికొ_డ శ్రనాచ్చియారుండెం గావున చనాయమతా 

పమాదిశ_ల్ల వ్యాపింపగా సూర్యు డచ్చట నుండగా నతనికి నా వేండిమి దాశుట 

56 
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కతంబున పీమవత్నర్యతము చజీయలలోని 'కైత్యముచేత నాకౌంక నడంచు కొనుట 
యా యు తర దిశకు. బోయె నని భావము. శౌవ్య లిం గాను పాణితకఫలో క్పేంక్ష, 

అనల రు 

తే, కినిసి వలజేండు దంజెత్తం + చేతు వగుట 
మోన మిల వోంచు టుచితం బమేన మేమి 

పని యనణగనేల ? విరహాఖ్య. + బాంథయువతి 

దాహమున కగ్గి రాగం ద+ల్తేడియు రాచ? 9§ 

టీ, కినినీ=క్రోపించి, నల టు(డు==మన్మభు (డు, దండే త్తన్ =విరహులమోంద 

దండె త్తిరాంగా, కేతునగుటన్ = కు కె మాట చెత, మీనము == మత్స ము (మినసం 

(శాంతియనుట.), * పమ్యుమ్నో మోనశేతనః? అని యమరము. ఇలన్ = భూమియం 

దు తోయచుట=కనంబడుట్క ఉచితంబ=తీగినదియే) మేషముజ మేక, (వేపషసం. 
(్రాంతియనుట్టు ఏమిపనియన6గ౫ చేల = ఏమిపనికిన చ్చెననుట యీల, విరవాఖ్యన్ =విర 
హమ నెడుపేరిచేత్క పొం=కున్ _ పొంథ=వియోగనతులగు యునలి=ఊ విదలయొ 

క దావహామునకున్ =దహీంచుటకె, అగ్గి=అగ్ని, రాంగన్ =వచ్చు చుండగా, తత్త 

డియున్ =వాపహానమును, రాచే=జరాదా. 

తా. మన్మథునకు మీనము కెక్కె_ము గానున నతండు దండెత్తి నచ్చు నప్పు 

డది కనంబడుట సరియేగాన్తి చేప మేల నచ్చె ననంగా నగ్ని వేపవావహానుండు గావున 
నతడు విరహ మను నామముచేత వియోగినులను దహించుటకె రాలా నతని 
వాహనము వచ్చె ననియు నుుమోన సం కొంతి నచ్చి యానెల గడచి వేషసం( కాంతి 
వచ్చెననియును భావము, శ్లేష చేత మీన వేషములకు నంతాపకరత్యము చెప్పి నాండు 
గనుక నలంకొరము చేత వస్తుధ్యని, 

ర అ నా అల్ చం వ్రీయ పరిరంభణ ద్రఢీమ * పెల్లి శం జై త్రుండు వచ్చి చెయు౮ా 

వ్యయ మని నీతునంద చెలున ల్పెదవు ల్లడుపంగ వచ్చె దా 
రయమునం జేర్చి యా బుతువు + రాం జలి విచ్చి తొజంగి రయ్యన 
స్ట యుచితమే కదా నిపది 4 భె ర్య మనం జనుమాట యింతరకు౯ా, 

ట్రీ. (ది...ల్లు పీయ= పీయులయొక్క.., పరిరంభణజఆ లిం గనము లయొక్క , 

(ద ఢిమ= దార్గ స్రముయొక్క_, పెల్లు= అధిక్యమును, ఇంకన్ == భవిప్య తౌ. అమందు, 

చె తుడు = మధుమా సము, నచ్చి = అసన్ను౯డె, వ్యయము నేయు(గా ణా సొళము 

జేయునుగద్యా ఆని = అనుకోని, నీతునంద == చలికెలమంచే, చెలువణ్ = సుంద 

రులు పెదవుల్ణడుపంగన్ = భయముచేత బెదవులుందడుపుకొనుచురడం శా ( చలి 
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చేతల బగిలిన పెదవులను నాలుకలచేం దడుఫ్రుమురు గనుక దానిని భయాను భావము 

గాం జెప్పినాండు ఎ), ఆ బుకతువు=ఆవసంతర్తువు, కాన్ =తానుు రయమునన్ = వేగము 

చేతను, పేర్చి=అతిళ యించి, వచ్చెన్ =(పవేశించెను, రాన్ =అట్లురాలగా, చలివిచ్చి= 

చలిదీలీ, (భయములేకయనుటయును వసంతీర్తువురాలగా నే చలిపోయెననుట్ర), అయ్య 

సస్థ= అట్లు భయపడి "పదవులుదడు పుటయును, చలి చతందడుపఫపుచుండుట యును, తొఅం 

గిరి=విడిచిరి. ఇంతేకున్ =ఇంతపనికిని, విపదిఖై ర్యమనంజను= ఆపదయంచు థె ర్యముం 

డవలయు ననంగా నొప్పుదున్న, మాట = వాక్యము, “విపది ఫై ర్యమ థాభ్యు ద యేక్షమా? 
అను వాక్యమనుట, ఉచిత వేకదా=తగిన దేకదా. 

తా. శ్రీ లందు తమ (పియుల విగి కాలిలింత లింక జై్యతుండు వచ్చి యి 

ప్పటివలెనుండనీక నశింప6 జేయు నని చలి కౌలమందే భయపడి పెదవులు దడిపి కొ 

నుచుండయగా నతండు రానే వచ్చెన్యుఅట్ల్టు రాంగా వారు జలిదీతి యా యవస్థవిడిచికి, 

విపది థైర్య మనుమాట యీపని కుచితమే కదా యనియున్కు చలికాలములో వలె. 

జె|కేమానములో గాఢాలింగనము లుండవనియును, చలి చేత 'బెదవులు పగులంగా నా+ 

లుక కొనల చే దడువుకొందు రనియాన్సు వసంతర్తువు రాంగానే చలి త గ్గెననియును, 

వారా పెదవులు దడుఫుట మాని రనియును భావము. హేతూల్స్పేేక్ష. శేషము, 

ఉ సృష్ట బహువ్రణం బయిన + నీతున కల్కి నిజోష్టపల్లవో 
చ్చిష్టముం గొన్న దిమ్మధు పోసీయన కింతులు మోవి దన్న్మధూ 

చ్చిష్టముం గొన్న యొచ్చె మజిశీజేసిన వారు కృతం బెణీంగి వి 

స్పష్టముగా నొనర్చిరి వసంతున కూజట దోహాడంబుల౯్కా 100 

టీ, ని...మున్ _ నిజోస్ట్రపల్ల వ-నిజ=తీమయొక ఓస్టపల్ల న=మోవిచిగురుల 

యొక్క, ఉచ్చిస్టమున్ =ఎంగిలిని, కొన్న ది=గ హీ ంచినద్చి ఇమ్ముధువు = ఈలేనియ, 

ఇనీయనక=-టవీయనక, ఇంతులు= స్రీలు, సృ ...బు- సృష్ట=సృ జింప(బడిన్స బహు(వై 

ణంబు=పలుగాయములుగలది ఐన, నీతునకున్ =చ లికౌలమునకు, ఆలిన్ = వెజచి, మో 

విన్ =అధరో ప్థమునందు, తన్మధూచ్చిషస్టమున్ -తత్ =తమ చేతనిరసింప యిడినట్టి , మధు= 

తేనియకు, ఉచ్చిషస్టమున్ = ఎంగిలియమైనమయినమును, “మధూచ్చిష్టంతు సిక్టకమ్ో అని 

యనురము. కొన్న జ[గహి౦ంచిన, ఒచ్చెము=లోపమున్సు అజి(జేసీనన్ =పోవునట్లొన 

ర్పణా, వారు=అఆ్యక్ర్రీలు, కృతంబెతింగ= ఉపకార మెటింగ, వసంతునకున్ =మధు మా 

సమునకు, దోహ దంబులన్ =దళ విధదోహదముల చేత “తరుగుల్మలతాదీనా మకొళే 

కుక లెః కృతం, స్రస్పాద్యుత్సాదకం (ద్రవ్యం దోహదంస్యాత్తు తక్కి_) యా” యని 

దోవాద[పకారము, ఊజటన్ =వి కాంతిని విస్పష్టముగాన్ =| పకటు మగునట్టు ఒన 

ర్చిరి= చెసిరి. 
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తా. శ్రీలు మున్ను తేనియ్యద్రావునెడ నది యోస్ట పల్లవములయంద లి మాధు 
ర్యమును బుచ్చుకొన్నదిగాన. దమయొంగిలి తిన్న దని తెలి యు డానికి రోతపడక 

చలికి వెజచి తమ పెదవులయం దున్న ట్లి తేనియ కెంగిలి యగు మయినమును జలిఫుండ్ల 

కడ్డము-గా 6 బెట్టుకొనియుండి రనియును; వనంతర్హువు రాయగానే చలి పోయెను గా 

వున్న నార లా మయినము వదలునట్లు, అన6గా తేమ నా చిన్నతనము నీ వసంతుడు 

పోయాపి నని యుపశకెరస్స్ఫతి గలిగి యందులకుC (బత్యుప కొరముగా వస౦తుని 

కార్య మగు పుష్పింప(జేయుటను దావే దోహదములచేతీం గనంబజిచి యతనికి 

నూజట గలుగం జేసి రనియును భావము, పరివృ త్త్యల౦ంకొరము. 

మ, మునుపే చంద్రబలంబు గల్లి మలయం+పుం గమ్మ లేగాడ్బుం చే 

రున నేతెంచు లతాంత వాణునకు సూ ర్యుండు న్మహాం గొ త్తగా 

ననుకూలిం చెం గలంబున న్విరహిణి ప్రా*+ణాపహోరంబు సే 

యన యూహించు విధాత కృత్య మది యే+లామాను నెప్పట్టున౯! 

టీ. మును సే=ఫూర్వ మే, చం(దబలంబుగల్లి=[ గహ బార రీడతివేత జం|దబలం౦ 

బుగల్లీ, (మన థునికి( జం చుడు న్నేహితుం డనుట), మ,..నన్ - మలయంఫు =మల 

యపర్వకే సం బంధియైనట్రి ము, కమ్మ= పరిమళించునట్టి; లేగాడ్సు= మందమారుతేమని 

యెడ, తేరునన్ =రభమందు, ఏ...కున్ _ ఏ తెంచు=వచ్చునట్టి, లతాంత బొణునకున్ = 
పుష్పాస్త్రుండగు మన ధునికి, సూర్యుండున్ =సూర్యు (డును మహీన్ =భూమియందు, 

(కొ త్తగా=నూతీనము గా, అనుకూలించెన్ = చాలివచ్చెను, (నూర్యుండు మేపమున? 

దజేశించి వనంతేర్తువును తేగా నది మన్మథునకు సాహాయ్య మయ్యెననియును; చంద 

సూర్యు అనుకూలించి రనుటవలనను, మహిననుటపలనన్కు గాల చేశములు మన నృథునికి 

మేలిమివై యుండెననియును భౌపము.) చలంబునన్ =దీర ర కోధముశేత, విరహిణీ 

(పాణాపహారంబు - విరహీణీ= =పౌంథ ప్రీ లయొక్క_, (పోణ=(పాణములయొక్క. 

అపవోర ౦బు= అపవారణమును, వేయనజ చేయుటళే, (అవధారణము) ఊ,..ము_ 

ఊహి ౦చు=సంక ల్చిం చెడు విధాత=(_బహ్మాయొక్క, కృ త్యముజ కెర్యము అది= 

అట్టిది ఎప్పట్టునన్ =ఎచ్చోట నైన, ఏలామానున్ =ఏమిటికి విరమించున్కు కొన సాగు 

ననుట. అర్థాంతర న్యాసాలం కార ము. 

క, మలయ కట కోటజసీత 
థి 

కలకీనుత సేన నిట్లు + గననొ తీదాశాొ 

నిలుండన(౫ వలసవృ త్రిన 

ములయగుచు నాపోశనించ + మీహి కాజలధి౯. 102 
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టీ. మ,..వన్ - మలయ =మలయపర్వ త ముయొక్కా_ ,కటుక=చతీయయం౦దల్సి 
“కటకం వలయీ సానా రాజఛానీ నితంబయోః:* అని నిఘంటువు. ఉటజ=పర శాల 

ర్ం 
యందు, స్థీతే=డండిన, కలశీ సుక = కొలశ నంభవుం డగు నగ స్ప రమహామునియొక 
సేవన్ = శు శూప చేత తదా కానిలుండు- తత్ =ఎఆదవ్సీణపుదియగు ఆశా = దిళయం 
దల్సి అనిలుండం=వా మువ్రు ఇట్ల్టు=ఈవక్ష్యమాణ క్రమముగా, కచెనొయన (న్ = 
పొండెనో యనునట్లు, అలసవృ త్తిన- ఆలస=సాలుమాలిన, వృ త్తిన=వ రృనముచేత నే, 
'మెల6గుచున్ =సంచరించుచు, మిహికాజలధిన్ _ మిహీకా=మంచనియెడు, “షా 
లేయం మిహీకౌచసా” అని యమరము, జలధిన్ =సముదమున్వు అఆపోళనింవెన్ =ఆ 
పోళ నము చేసెను. 

తా. సము[ద పానము చేసియున్న యగ స్తుండు నివసించెడు దత్నీణ దిశయం 
దే మలయమారుత ముండును గావున, నాయనయొద్ద శ్నుకూప, చెసి తానును దనగురు 
వువలనే మంచనియెడు కడలిని దావె ననియును “మో నేశీతనివారణి మ్మని యున్నది 
గావున, జై తేమాసమందను మంచు ఇనికిపోయె ననియును, మంద మారుతము వీవెనని 
యును భావము. 

క, మలయతరు న్యాయమ యిల. 

గల తరువులశెల్లం జేయగా బొలసెం జుమోా 

యలరించు నెపంబున. బరి 

మళితములుగ ననగ నచటి+మూరుత "ముల సెక, 108 

టీ. మ.. ,మ_-మలయతరు=మలయపర్వతమంద లి చందనవృ క్ష ములయొక్క_, 
న్యాయమజ= న్యాయ మే, (పరిమళ్ గుణ మే యనుట), ఇలన్ =భూమియందు కలతరు 

వుల కెల్లన్ ఒన్న సమస్థవృ త ములకును, చయ (గాన్ =చేయుటకై , ఆలఅరించునెపం 

బునన్ = పుష్ప ౦ చెడు వ్యా జము చేత పరిమళితీములుగన్ =సంజూత పరిమళములగునట్లు 
పాలసెంజుమా=వీ చెనుజుమో, అనంగన్ = అనునట్లు ఆచటిమారుతేము=అమలయ పర్య 

తమందలి వాయువ్ర, ఒలసెన్ =పాలసెను. 

తా. మలయ పర్వతీ మందలి చందన వృత్నములకుం గల పరిమళగుణమే 

భూమియందలి యెల్ల చెట్లకు. గలుగ జేసెడు నిమిత్తము వాని బుమ్బీంపం జేసెడు 

వ్యాజము చెతీ6 బరిమళము గలి? ననిపించి సంచరించెనో యనునట్లు మలయ మారు 

తము వీచెను, ఎల్ల తరువులు లెస్ఫగా పుష్పించి పరిమళించు చున్న వని భావము, 

ఉ. కుప్పసము ల్వడల్లి రిజ్ + గుబ్బల నొ ల్టీలి హత్తి వేగుజా 

మిప్పలలర్హు గాడ్బుల కధీశుం గృమంబున ఘర్మ శంకమె 
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నుప్పతిలంగ దోమ తెర + లుప్పర మెత్తిరి దక్కి రూమ్మముల్ ః 

'దెప్పరమైన లోహళక టీ ప్రకటీకరణంబు. గామినుల్ 10 

టీ, వామినుల్ వలపుగలయింతులు, కుప్ప సములం=కూర్చా నములను, (ఇవ్ 

కలననుట), వదల్సిరి=సడలించిర్సి ఇటీగుబ్బలన్ = (కిక్కి.అీసిన గొప సే చన్ను అవేశ, 

(వలిగుబ్బల ననుపొఠమున శీతల స్తనముల చేత ననియర్థము. “రూపో వక్ర ంవటచ్చాయా. ' 

తాంబూలం స్థనమండలం, కీతకాళే భవే నుష్ల ముష్ట కాలే తు శీతల? మని యున్న ది: | 

ఆధీశున్ = =తమ| పీయుని, ఒత్తిలి=ఒ శ్లీగిలి, వా శ్రి=ఆలింగ నము చేసికొని, శ్రమంబునన్_ / 

కొంత సేఫ్రునకు మెక్ శరీరమందు, భుర్మళ ౦క = చెవుటపోసె ననుసందియమ్ము జ్ర *' 

ప్పతిలంగ కొ ఆర్పి తీకౌయగా, వేసజాముజ వేకనజా మునందు, ఇప్పలలర్ముజఇప్ప ఛ్ 

ట్ల బుష్పింపంజే నెడ్రు గాడ్బులకున్ =వాయునులకు గా, దోమ తెరలుజ=మళకళాచ్ధా ' 

నివృత్న రకముగా చేని యున్న తెరబట్టలను, ఉప్పర మె ల్తిరిజపెళెగయవే సీర, ఊస్మ 
ముల్'=కొంకల్యు చెప ర మెనకా= ఆతీశయముకాంగా, లో. . .బుకొ-లోవాశక్రట్రీ 1 

ఇనుపకుంపట్లయొ క, (పకటీకరణంబుకొ=బయల్స జుచుటను, రేక్కి_రి= మానివేసి... 

తా. కౌమినులు చలికౌలమందువలె అనికోలు దొడుగక యవి సడల్చి కా! 
మొధర్తిగిలి నాధులం గౌంగిలించుకొని తమ క్రిక్క_ టీసీన గుబ్బలు వారి అొమృులుదా( 

కున "ట్టునిచికొని కొంత నేపునకు శరీరమందు జెవుట వోని నని సంశయించి (పభాశత స 

సమయమందు. నిప్పఫ్తూల విప్ప, జేసెడం వాయువులు మెల్లన వీచుచుండంగా మంచ | 

ముల దోమ తెరలు చెశెగయ చె ర్రీరి "గాన్సి తోల్చింటి యట్లు యినుపకు ౦పటుల్లు బు 

గదలింప శెరని భావము. న్యభావో క్రకలంకౌరము. గ 

మ. అరుణాంశుండు హి మర్తువ౯ా రజని డీ + లై క్రుంకి పువ్చర్తు వా (| 
సర కల్యోదితుం డ్చు "మున్న యిడుట ౪ న్య్యామాకుచాలేప సం a 

కరసాంద్రాగ్ని శిఖారుణ ప్ర భం గొనె౯ + గాకున్న య గాలజ్ఞ్ఞ ప i. 

త్ర రతం బెట్టు చెలంగు మానకువిత+ స్త్రీ కర్ణ దంభోళిమై. 105 .. 
i 

టీ. అరుణాంశుండు=లఅరుణకిరణుండణ వొకడు, పీ ..నిజా = హీను 
రువకా=హేమంత బుతువనియెడు, రజనికొ=ారాపీయంగు డీ ౬. “నుర్చులులడై, వం: i 
కి=ఆ స్టమించి, న్లో, “ఉపచి తేషు ప రేస సమర్థ తాం నజ కొలసకా దృలవా నప్కీ' 
తపసి మంద౫భ స్తీ రభీశుమా న్నహ్ి మహాప నుహానిక ఈ! గజేల్.” ఉన్ని ట్లు “కూనం a 

“| 

తర్తువునందు సూర్యు (డు బలహీ నుండనియు ను రయం” 1] బఅపీ' సాధ ణి యి _స్పమించఛి 

యనియును భౌపము. ఫు. .డు-పుస్పృ రూజాననంతెర్తున 'సెడీి , వాసగ--దినము యొక rep +. 1 

=| పో తేడకౌలమనమంచు, “పత్యూపోహర్ముఖంక ల్య మీ? అని యనుగము, ఉ దతుండౌొచున్ = 

ఉజడాదయి౦ంచుచ్రుు మున్నయిడుటన్ =మునుపు నిలచియుండుట వత, శారా. = భన్ ల 1 

వమ 

ల 
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శ్వ్యానరా=చామలయొక కుచ=గుబ్బలయంద లి, ఆలేప = కలపముతోడను, సం 

కర=కూడియున్న , సాం్యద=దట్రమగు, అగ్నిశిఖ = కుంకోమప్రుప్యనెడి యగ్ని జ్వాల 

యందలి అరుణ పభన్ = ఎజ్జనగుతేన కాంతిని కొెన్ = మరల గహీంచెను. “కౌ 

న 9 స నా మినీ స్హనభర గిరిదుర్లనమ్ని నిర్భయ నిలీన నిదాఘ భారి అన్నట్లు శ్రీల కుచముల 

యందు6. జలికెలమున నగ్ని దాంగుట (సిద్ధము. సూరయ్య 6 డస్పమించునప్పుడు దన 

తేజ మగ్నిలో నునుచుట “దినాంతే నిహితం తేజ స్పవ్నితేన హుతాళని అన్నట్లు 

_పసీద్ధము, మటియు “కుంకుమేగ్ని శిఖం పుతమ్' అను నిఘంటువు చేతే నగ్ని శిఖ మను 

నామముగల కుంకుమపువ్వు స్తీ)లు కుచములయందు హేమంత నమయమం దల (ది 

కొని యుండిరి గనుక నాకుంకుముపువ్వు నందలి యరుణకెంతి యనుట. హీమర్తు 

నను రాతి చని వనంతేర్తు వను మజునా6టి (పభాతము నచ్చెననుట. కొకున్నన్ = 

అట్టు రాకున్న, కె, .బు - కెలజ్ఞపత్తం=కుక్కుుటములయొక్క_, రుతంబుజ= నాదము, 

ఛ్ నజ గద అ 9 ద్ 
మౌ. . .ళ-_మానకుపిత స్త్ర)= నాథునితప్పునం గోపించియున్న ్రలయొక్క_, కర్ల=చెవు 

అకు, దంభో ళిఐ=వ జూయుధమువ లెంగళ్ ర మైఎట్లుచెలంగున్ = ఏ భంగి విజ్బంభఖించును. 

కాలజ ప త్రయనయగాC గాల౦ వసంతే కౌలం జానాతి వే తీతికౌలబ్ల అను వ్యు తి 
యు అవి — ఇ శాత 

చేత6ం నోకిలము. “కాలజ్ఞా పికకుక్కు_ కొ” అని శాశ్వత నిఘంటుపున నున్నది గనుక 

“పసంతకా లే సం ఇప్ప కాకఃకాకః పీకఃపికః) అని యన్నట్లుు కోయిలలు గూాసె 

ననుటయు6, చెల్లవాజణు జామున. గోడికూసీనం బొల యలుక6 బూనియున్న వొల 

తులకు భయ మగుననుటయును, వసంతర్తువునందు. గోయిల కూయంగగానే మాన 

కుపితురాలగు శ్రీకి విరహాము గలుగుననుటయు (ప్రసిద్ధములు. 

తౌ, సూర్యుడు చలికౌలము వదలి వసంతకెలమం౦దు లెస్స (పకాశించె. 

గావునునాహేమంతర్వు వతేనికి ర్యాత్మిసాయ మై యుండె ననియు; నప్పు డతేని కరుణ 

కాంతి హీమ ప్రచ్చన్న మె యుండు ననియు; వసంతర్తువు |పౌాతకకౌలము వలె నుండె 

ననియునప్పుడు న్లీ)లు _స్తనములయంమ గుంకుము ప్రువ్వలదుకొనుట మానిరి గావున 

నది సూర్య సంబంధియగు నరుణకౌంతియై యుండి యా న్హ్రల _స్తనములయంద లి య 

న్నికి నొప్పగింపంబడ్ మరల (గహియింపంబడి నట్టుండెననియుు నా వసంతర్వువు 

సూర్యోదయ కెలము గానిపట్లు క "లజ్జ ములగు కోయిలలయొక్క_యు, కోళ్ల యొక్క 

యు కూ6ంతలేల వినవచ్చుననియు; నవ్ విని మానకుపితేలఅగుయువతులు భయంపడుటకు 6 

గత౦ చేమి యనియును భావము. అనుమానాను[పాణిత రూపకాల౦ంకెరము. 

తే. మృగమడాలేపమును మాని + రగరుకలన, 

జన్ను (గవ మీాంది కొప్పిరి ¢ బన్న నరము 

లాంటి కురువేరు పోంచకు. + గంటగింప 

55 తుజిమెడు సరపువ్వు*లం దతివలు, 10 
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టీ. ఆతివలు == చన్ల్రీలు, మృగమడాలేపమును = కస్తూరి యలదుకొనుటను 

| అగరుకలనన్ = అగరుగంధ మలం౦ందుకొనుటను, మానిరి = విసర్జించిరి -చన్ను( 

గవమోం(దికిస్ = కు చద్భయోపరిభాగమునకు, బన్న సరములు = ముత్యాలహారములు, 

ఒప్పిరి=నముకించిరి, తుటిీమెడు=తేముకురులయందు€ జెక్కె_డ్కు సరఫువ్వులందున్= 

దండలుగట్టిన ఫుష్పములయం౦దు, ఒంటికురు వేరు పోంచకున్ =ఒక్క-_ (డ్రైనలా మజ్జక లేళ 

మునకు, కంటగింసలై రి== ఏవగింపనైరి. ఏవగింపక ధరించి రనుట. ఇని యన్నియు సమ 

శీత్రోస్తము లగు నుపచారములు, స్వభఖావో క్ష్యలంకారను. 

చ చిలువసు థారసాధరల + చెల్వపు. బుక్కిటి తావి. దీయ నై 

వలపులనందు తత్సి)యుల + వ _క్రవిషజ్వలనోమ్మ నొజనై 

"వెలువడి దద్దుణద్వితయ 4 వధం జుమోూ యన మ్రూనుపట్టుటల్ 

తలిరులు పుట్టుటల్ గలుగ. + దారొ.నెం జందన్నశెల వాతీముల్, 

టీ. చందన కె అవాతముల్ =మలయమారుతములు, ఛి...,విన్ .. చిలువసు ధా 

జ క hb అర గ జ 
రసాధరల = అమృ తీరసమువంటి యగణరో స్థములుగల నాగకన్యక అయొక్మ_, చెల్వపు 

=సుందరమగు, పక్కి. టితావిన్ = పుక్కి_ళ్ల్ పరిమళముచేత్క తీయ్ననె=మధురమె, వః., 

పకా - వలపఫులనంచదుజ (పేమవశ్యు లయిన తత్స ముల = అయాడు బాములమగలగు 

మగ పొములయొ క్క, వ క్తంవిఎ=ఫుక్కి_ళ్ల్ నిషమనియెడు, జలన = అగ్ని యొక్క, 

ఊపహ్మన్ = వేడిమి చేత, ఒబ్లనె=తీక్ష మై, చెలువడి=-బయలు చేణటి తేత్ =ఆ, గుణ 

మాధుత్యతీక్షత్వ గుణములయొక ,_, ద్వితీయ =ద్వ౦ద్వమునలన నయిన, వేధన్ =వేధ 

వేత్క చుమో=చుమా, అనన్ =అనలగా, (మానుపట్టుటల్ =అఆవాయావులుసోయ టవలన 

కరీరములు ని శ్చేష్టితములగుటయు, ఆకులురాలి (మాంకలుమ్మాత మగపడుచుండుట 

యు (ఇది విహిన్ని గుణము, తలిరులుప్రుటుటల్ ౬ చెటయందు( జిగు ళుదయించుట 
చక య య 

యును (ఇది యధర మాధుర్య గుణము, కలుగన్ =కలుగునట్లు గా, తార్కొ. నెన్ = 

విసరెను. 

తా, నములయనూరుతము వచ్చునప్పు డాండుచబొములు మగహాము లాపర్వ 

తము మోంద నీ వాయువును భక్నీంచుటచేకే_ ఆండు గుణములు గలిగి యాండు 

బాముల పౌనము చేత. జిగుళ్లుఫుట్టుటయును మగ పాముల పౌనముచేత (మా'న్వెట్టుట 

యును గలుగు నని ఫొనము. (ఈ పద్యమునందు వ్యుత్మ_)మము దో పావహంబు గాదు 

“ఊర (౧ఫ్రుం|డం | తీప్రం| డంవా మడచి దంతు భారయేత్, | శుణు పణ్ముఖతన 

భ్యే సషషయివాం ' ఇయాహరి. 7 య. గ్ | |. 

ము. మదనస్యందన తా స్వవృ త్తి చెలిపెం + బాటీర భూభృద్వల 
న్మ్భ్భదువాతం బతిపక్య పాదప లతా 4 సృం తావళీ వమూలరం 
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ధదళ త్సంకజకర్ణి కాగణహారి* చా ద్రాభంగ భా భాసుర 

చ్భదన చృద్మవివ_ర్తి రికాం చన కస చ్చక్రచృటాబ్భీతృృతి౯. 108 

* పా...బు_ పౌాటీరభూభ్ళ త్ = మలయపర్వతమం౦ద్యు వలత్ =సుడియుచు 

న్న, క | తీన్ = -అతిపక్య్య =మిగుల యండీిన, పాద 

ప=వృతృములయొక్కా_యు, అశా-తీగాలయొక్క_యు, వృంత = పూందొడిమలయొ 

క్కు “వృ ౦0తంపసవబంధనిమ్మని యమరము. అవళీ =ప జు _లయొక్య_, మాలర౦ధి 

=మొదళ్లగండ్లనుండి, దళత్ =విరియ(బడుచున్న, పంకజకర్ణికౌ = తామర మి్దెల 

యొక్క గణ సమాహముయొక్క యు, హరిద్రాభంగ =పసవు (జింద అలయొక్క_యు 

భా=కాౌంతివంటికాంతిచేక, భాసుర పకౌళించుదున్న, ఛదన = అకలనియెడు, 

ఛద్మ=వ్యాజము చేత, విన ర్థి=గిజిగిజిగిటీగొనుచున్న, కాంచన = బంగారుచేత్స కన 

త్ =(పకెశించుచున్న , చక=బండికండ్రయొక్మ_, ఛటా=గుంపు యొక్క) ఛీక్కృ 

తిన్ = ఛీ త్మా_రము చేత, మ... త్తిన్-మదన=మన్మభునికి స్వందనతా=రథమగుట యం 

దు, స్వవృ త్తిన్ =తనవ్యా పౌర మును, 'తెలిపెన్ =ఎబుకపటీచెను. 

తా. ఇెట్లమోంద నుండి యు6 దీలెలనోందనుండియు 6 బండుటాకులు దొడిమ 

లూడి తామర మి దైలనలెను బసపుంజిందజులవలెను బచ్చనై కొంచెము ధ్వనితో fee 

గిజు6 దిరుగుచుండె ననియు, నవి యట్లగుట వాయువు మన్య థునికి రథమగుటకు గుణం 

తు గా నాబండి బంగారు చ్యకములు దికుగుచున్నవో యన్నట్లుండె ననియు భావము. 

“ మందానిలస్యంద నః అని దక్షీణవాయువునకు మన్మథరథత్వము (ప పనిద్ధము, తవా 

పవ్నావాలంకెరము, 

వ. తదనంతరం బ,. 109 

నీ తా వశా ర క్త రాంకన మరణ్యానిము 

ధూది శారుణిమవల్ల్యురగరసని 

కోద్లతి త్రరుగరుత్మ+ద్లరు ద్ల వణ ముద్భి, 

"చాహార్యజీమూ-ఈరోహితంబు 

నవ మిళింద ప్రాహు+ణెకనిమం త్ర తణ శోభ 

నాతుతప్ర పతతివాయస స విభ క 

పరభృతౌనుస్తా ప్ర 4 పత్తిక మాలతీ, 

తాసామయావహోర్ష్రక్షతజము 

తే. పమదవన వన చేవతా+సముదయాంగ 

రాగ మినజ హరిజ్ఞగ త్స శాణ 

57 
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క్షషణదళితద శాంతసం! క్రాంత కాంతి 

ఫఘునవుణిశ లాకచిగు రాకు గలయ ములిచె. 110 

టీ, కా, ..ము-క్యు= భూమియ నెడు,వళా=ఆం డేనుయున
కు,కరణీ భేనుకొవళా” 

ఆనియమరము, ర క్త=ఎజ్జినగు, రాంక నము=బూర్ని సును రాంకవంమృ గ రో మజమ్” 

ఆని యమరము. ఆర ణ్యాని =మహారణ్యమునకు, 6 మహారణ్యమరణ్యా నీ’ అని యమర 

ము. మధు =వసంతర్తుసనుమ ద్య ము చేత, ఉఊదిత =ఫుట్టినట్టి, అరయణిమ=ఎజుఫు ను, వల్ల్యు 

ర గ=తీలెలనియెడు పొ ములయొక్క., రసనికా=నాలుకయొక్క_) ఉద్గతి=జబయలవెే 

డలుట మును, తరు. * *ము_తమ=వృ తము లనియెడు, గరుత్యత్ =గరుత్మంతులయొక్క_, 

గరుత్ =టిక్క_లయొక్క్ము, గణము == సమాహాంబును ఊ,..బు - ఉద్భిత్ =పాద 

లనియెడు, అహార్యజీమూ త==క ల్పితే మేఘుములకు, రోహి తంబు= కొరడు ను, “ఇందా 

యుధంళ కథను స్తదేవనబుజురో హీతమ్” ఆని యమరము. న,..తి-నవ = నూతేనమగు, 

మిళింద=తు మైద లనియెడు, (పొహుణిక= అతిధుల యొక్క), నిమం తణజవిందునకు( 

బిల్బట యందు, శోభ నాక్షత=శు భాత తీములయొ క్క, (పతతి = సమాహంబును, 

వా. ..క.వాయస=కెకలతోడ, విభ క్తజ వే అంపడిను పరభృత=కోయిలలయొక్క_, 

ఓఫఘ్టు=గుంపు చేత, (పొ స్ప=పొ౦ద 6బడిన, పత్తి)క=విభా గపరిస్మా_ర ప త్త్రికయును, 

(వసంతబుతువు రాగానే శొకలతో.౬ గోకిలలు వేజబుపడుట (పసిద్ధము. ), మా... 

ము-మాలతీ=జా జి చెట్టునకు, (తాన=భయమశెడు, ఆమయజ=రోగమునుు అనవా= 

కలుగ జే మునట్టి, ఆర్షృక తజము=పచ్చిర క్షంబును, Er .మ
ుం[పనుద వన=| కీడోద్యా 

నములయం౦ద లీ, వనదేవతొ=పనదేవతలయొక్మ.., సముదయ = నమాహముయొక్క., 

అంగ రాగము=కుంకుమంప్రు మెఫూ 6తయు ను, ఇన జజసూర్య పుత్తుు6 డగ యమునియొ 

క్క, “ఇనన్ఫూ న్యేపథావపి” అని నిభుంటువు. వారిత్ = దిక్క_గుదవీ ణసంబంధియ 

న్కు జగ త్పా)ణ=వాయువని యెడు, శాణజసొనతోడి, కపణ=ఒటఅపిడిచేత, దళిత = 

రాల్చ్బంబడిన్య దళ=అకులనెడుపారలయొక్క.. అంత = నాళము చెత, 6ట్రంత్రో నాకో 

ద్యయార ృత్యు' అని యమరము. సం(కౌంత=నెరసినట్టి, కౌంతి=దీ ప్టిగల, ఘన= 

గొప్పయగు, మణిళలాక=రత్న ఫుక ణికయునగు, చిగురాకు= పల్ల వముల్కు (జా త్యేకవ 

చనము.), కలయన్ =ఎఆఅంతటను, మొలిచెన్ =మొనసనూ పెను. 

తా. భూమియనియెడు నాంజేనుంగుపెం గప్పిన యెబ్బబూర్నీ సువలెను, 

మహారణ్యమునకు వసంతేబు తువను మద్యము చేతం దోంచిన ర క్షకౌంతీవలెను, తీ 

లనియెడు పాములు దమ నాలుకలు వెడల నిడెనో యనునట్టును వృతములనియెడు 

గరుడ పతుల "అక్క_లో యనునట్టును, పొదలనియెడు కల్పిత మేఘములకు (6 గొరడు 

అను పగిదిని తుమైదలను నభ్యాగతులనుC (గొత్తగం బిలుచుట కై యునిచిన శోభనా 

క్షతముల చందంబునను, కౌకలతోడం గూడియుండి యప్పుడు వేజుపడిపోయొడు 
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క్రోకిలముల కొదవిన విభాగ ప త్తింకల యం౦దం౦బునను, జాజి చెట్లకు భయరో గమును 

నల్చించు (కొ త్తనెత్తుటి భంగిని, (క్రీడోద్యాన వనచేవతలు నెమ్మే కుల బూసికొన్న 

సరపమంఫ్ర మెవ్రూశ ఫాతిని మలయ మారుతేం బను సానతో సొ నొజయంబడి రాలిన 

యాకులచేతం గానయుడిన మెండగు దీప్తి గలిగిన గొప్ప రత్నళ లాకలజోకయనం౦ దగి 

చిగురాకు మొనసి కనంబడియె నని భావము. 

తే, శరనిధుల మాఘ్యములు దీజె + మరున కట్టి 

యడరున జయింతు మని కదా + యద్దినాళి( 

గూూరతిథి( గృవ్వరజనిం ద౪డై రిం గని యు. 

'బెద లివురాకు. బక్షైన + పెటువడిరి, 111 
ది లు టు 

టీ. మరునకున్ =స్మరునిక్రి శరనిధులన్ =అంపదొనలయంవదు మాఘ్యములం= 

మొల్లపువ్వు లనియెడు బాణములు, త్రీబిన్ = సమ సిపోయెను, (వనంత రువ్రలో మొల్ల 

లుప్రూయననుట.), అట్టియడరునన్ =ఆసంక టమునందు, (బాణములేనివే ననుట, పెద్ద 

లు=వృద్ధులు (యోసలనుట), జయి౦తుము=మన్య్రథుని6 గెల్హుము, అనికద?-అనియె 

కాదా ఆ ఆద్దినాళిన్ = ఆమాఘదినపర ౦పరయం చు, (కూరతిథిన్ = కరారతిథియెన్క కృష్ట 

రజనిన్=బహు ళపత చతుర్దశి రాత్రియందు, (శివర్శాతినాండనుట.ఎఏ, తద్వ్యైరిన్ = 

ఆమన్మథ వై రి యగు శివుని, “కనియున్ =చూచియు, (సే సేవించి యనుట.) ఇవురాకు+ 

బెటున=చిగురాక నియెడు పట్టాక త్తిచేత నే, పెట్టువడిరి= బెబ్బందినిరి. 
వాలి 

తా. పెద్దలగువారు మన్మథునికి మొల్ల ములుకు లు లేని తత వేచియాయిజకట 

మున నతేని గ ల్తమని తలంచి యతని విరోధియగు శివుని. (గూరతిథియగు చీకటీ రా 

(తియందు6 జూచియు. (బయోజనము లేక పోవు టయీకౌక్క యా మన్మథు:డు తనకు 

చాణములు లేకుండినను జిగురాకనియెడు పట్టాక త్తిచేత నే వస౦తర్తు పార లభ 
కౌల 

మునందు వారల (బహారించి జయము నానిను. 

తే. అవని నపుడు నవోదితుం +డెన యట్ర 
౧ లా 

మరునకుం గునుముర్లు వ +న్మంత్ర త సాని 

బొడ్డుగోసిన కొడవలి + బోఆ విరహి 

దారకం బయ్యె. గింశుక+కోరకంబు. 
112 

టీ. అవనిన్ భూమియందమ్క అపుడు=తేత్మా_లమందు నవోదితుండై న=నూ 

తనముగా నుదయి౦చిన, (అభ్యుద యమొందినయ నులు), అట్టి= ఆపసిద్ధుడగు) మదున 

కున్ జస్మరునక్కు కో కుసుమర్తువన్ = వసంతేర్షువనియెడు, మం తేసాని=ాసుఖ! పసవముచేయిం౦ 

రునట్టి క్రీ, బొడ్డుగోసిన= పనాఖినాలళ చ్చేదముం
జేసిన) కొడవలింబో లెన్ = లవిితేము 



చుం చన డో టా 452 ల్యద, సవ్యాఖ్యాన ము 
శ వీ 

Fn 

వలెచేకింశుకకోరకంబు=మాటుగు మొగ్గ, విరహి=వియోగులకు, దారకంబయ్యెనొ. 
చేదకమార్మెను. _ 

ra ar, షా 

జు ఆల్టో | 

ae) cs శ 

అలక తౌ. వనంత ద్రవ్హనరడు మోదుగులు ఫుష్పింపలగా నా మొగ్గ వంకరగా నెజ్డన 

యుండుట వలన నష్యుడు పుట్టిన మన్మథుని బొడ్డు గోస న నెత్తురుతోడి లిక్రి_ కొడవలి... 

వలె య. విరహు లకు వధం జేయునదియె యుండె ననియు భావము. 

చ, కుసుమము లెల్ల ( గామినుల + కొప్పుల నుండ నటుండ లేమి సి 

గైసంగలో వంగినట్లు జనియించె నన ల్మే వంగి జీవిజే 

న్ సమితి గొమ్ములం గరంచి + చల్ల గుచ తణి కాంగరాగ వా 

టసడె యటంచు రాగిలిన 4 యట్టులు రాగిలి విచ్చెం గింశుకి౯, 118" 

టీ, కుసుమము లెల్ల న్ = సమ స్తవుష్పములును, కౌ...లన్ - కామినుల= యువ ప 

తులయొక్క., కొప్పులన్ జధమ్మిల్ల మలయందు, ఉండన్ =ధరింపంబడి యుండ గా, అ 

టుండలేమిన్ =తామట్టుండలేక పోవుట చేత, (నిగ్గంధముల గుట చేతననుట. ), స్గ్గ్సంలం = 

గక =లజ్జై యతిళయింప6 గా, వంగినట్లు=నవుము లె నటువలె, ననలొ=మొగ్గలు, జుని ' 

యింెక్ =పుక్తైను, మటీ=పీమ్మట, వంగి = అశ్టేవంగి యుండి, జీవి కేశ సమితి - జీని | 

గ్రేశ= = అశ్ర్రీల్యపాణనాధులయొక్క_) సమితి=సమా వాము, కర 6చి=ర సముదీస్సి, 

ములక =చిమృన్య గోవుల చెత, చల్ల కా=చిమ్తుచుండంగ్యా (మోదుగుపూ మొగ్గల రసము. 

దీసీ వసంకేములాడుదురనుట్కు కు...ట _ కోచ_ _స్తనములయందు, షణేకషణమాథ్ర 

ముండేడు అంగరాగమాట= మెపూ త యగుట అన బెస్త ల్పమా, 

గ స్ 

ళు 
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స 
ల్లో 
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ములవలెం గొపలయందుండుటకంచుం జన్ను లె జేరుట సామాన్యము గాదనుట్సు 

అటంచుకా=అనుకొన్సి రాగిలినయట్టులు=రం జిల్లి నభంగి, రాగిలి=ర క్టిగలిగి, కింశు a 

కిక మోదుగు చెట్టునందు, విచ్చెక =వికనీంచెను ఎజ్జనై మోనుగుంబువ్వులు వికనిల్లై. 
ననుటు, . 

ఉ. నైపుణిం జందనాద్రి గహ+నద్రుము సౌరభ వీచి దామ్రప .. 
క్ పరిలబ మౌ కక్రికమ+ణిప్ర కరేరటులు దోచి దవ్నీణా "క 

ఛాపవనండు స సల్లు వెద + జల్ల జనించెన కాక వీని"కే 

లా పొడవముంగ నప్పాలప + నుప్పుడు నా వనిం దోయెయ గ్రొన్ననల్, 

టీ. దతీ ణాశాపపనుండు= =దకీణది గ్యాయున్రు నైపుణికా=నేర్పుచేతు తా 

(మపర్లీ = తా మపర్టినదియందు, పరిలబ్ధ జగ హింపంబడిన, నకొ 8కవుణి=ముకొమణు 
ల్ వ! అననే 

లయొక్క_, (పకరంబులు=సమావాములున్సు చం... చిక్ ౨ చంద నాద్రిజమలయప 

ర్యతముయొక్క_, గహనజ=ఆరణ్యమంద లి, (గుమ= చందనవ్భ త ములయొక్కా_, సార 

భ్రాపరిమళేముయుక్మ.., వీచిక జతీరంగమంపు తోచి = తోంగంజేస్కి " (తడిపి 
న. 



పంచమాశ్వాస ము, ఉర్ల్' 

యనుట్స, చల్లు వెదక =చ లైడువెదయంద్కు (లోకమందు గొ ర్తి వెద, చల్లువెద యని 
శండువిధములు. వానిలో వరమున శా సేర్పడియుండునది గొ _ర్థివెదయును అంతట వ్యా 
పించియుండునది చల్లువెదయును గనుక చల్లువెదయన్నా (డు), చల్లకా = విత్తనము 
వేయ(గాా జనించెనకోక= మొ లిచసకాన్సి అప్పుడు=అవసంతకొలమంవు, వీనికికా 
=ఈ మొగ్గలకు, ఆప్పొలపము=అఆపొలుఫు, (ముత్తెములవంటి రూపమును బరిమళము 
నుట.) పొడమంగకళా= పుట్టుటకు, ఏలా = ఏమిపని, నాక్ = అనునట్లు [కొన్న 
నల్ = (కొ త్త మొగ్గలు, వనికా=వనములయందుు (జా త్యేకవచనము. ), తో చక 
కొనుప డెను. 

తౌ. వనములయందు ము త్తెములవంటి రూపము గలిగి పరిమళముతోడ మొగ్గ 
లు పుట్టలూ మలయమారుతేము తౌమపర్టీ నదిలోని ము త్తెములేతీ యని మలయనృ శ 
పరిమళ లవారీతేరంగములో. "నేర్పుగా ముంచి యవియీ వెద (బెట్టి చల్లిన కారణము 
చేత మొలక లె త్తినవేకాని లేనియెడ నీచెట్లమి(ది మొగ్గల కౌ శృంగార మేలవచ్చు 
నని భావము, ఇట్లు చెప్పుటచేత మలయమారుత మొకకర్ల కుం డని ధ్వనించుచున్నది. 

ర్ పీరుద్దు)మిథున మే ళన 

కై రతిపతి యేయ దుస్పి + హరితద్యుతిం బై 
నారగయం. బొటమరించిన 

నారసముల మొనలనంగ + నన లవి మించ౯. 115 

టీ. వీ...క _ వీరుత్ =లతలయొక్క_ యు, (చు = నృత ములయొకి_య్సు 
మిథున=ద్యుంద్యుముయొక్క్మ_, మేళనకె =సంపర్మ_ముకొజకు, రతిపతి = మన్మభు? 

డు ఏయక=చాణము చేయ €గా,దున్ఫీ= నాటి యీవలనుండి యావలికింబోయి, వారి 
తద్యుతికా=పచ్చని కౌంతిచేత్త చుక =ఊపరిభాగమంద్యు నాశెగయకా=నారయెగసీ 
పోవునట్లు, పొటమరించిన=ఆంకురించిన నా,.,గకొ _ నారసముల=నారాచములని 
యెడు బాణములయొక్క.. , మొనలనం౦గక అ గములోయనునట్టు, ననలవి=ఆమొగ్గ 

ల్కు (వ్య స్పవిశోపణము.),) మించెకా=ఆతికయించెను. 

తా. అ తావృత,నంపర్మ_మునకె మన్ముథు6 "డాలతలను వృక్షములను దన నా 

రసములచే నేయంగా నని యాలతావృత్షళరీర ములలో (దూతి వెన్ను లయందు మొన 

ల జూప్రుచున్నవో యన్నట్టు మొగ్గలు బలిసె నని భానము. 

చ తనయుదరంబునం బొడమి + తాన్రురుచీచ్చట లుల్ల సిలు 6 నో 

భాను ధరణీజ సంతతికి + గోరక దంతము లించుకంత ని 
క్కి_నయది యాదిగాంగం జెల4గకా వనలవ్నీ గడుం జెలంగలాం 
జను బ్రయు డన మాధవుని + సంగతి మోందటం జూల. గల్లుటక. 
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టీ, తనయు దరంబునకాఆతీనగర్భ మందు, పొడమి=పుట్టి, తౌ,..లు_ తామ 
రుచి=అరుణకాంతులయొ క్క, ఛటలు=సమాహాములు, ఊల్ల సీల్ల కా = (పకాళింప. 
“గా కోంం.కిక్ _ కోలా. నుజనృద్ధి (బొొందుచున్న (శిశువులు ఫుట్టినప్పు డెజ్టగానుం 
డుటయు చానా టికి వృద్ధియగుట యు (బనీబ్ధము), ధరణీ జ=వృత ములనియెడు, సం 
తలికిక= సంతానమునకు కో...లు _ కోరక= మొగ్గల నియెడు, దంతేములు=పండ్లు, 
ఇంచుకంత=కొొంచెము, నిక్కి_నయది=.అంకురించినది, ఆదిగా6గ కాజ మొదలుకొని, 
పనలక్షీ ్ మ=వనల కీయ నియెడు పొల (త్రి కడుకొ=మిక్కి. లి, చెల గకా=నంతోష్షిం 
వను, (సియుండు=ఇష్టుండు, వన, మౌధవుని= వై శాఖమా సమనియెడు పురుషుని 
క, సంగతీ= సాంగత్య నునియెడు సంపర్కము, మాందటక = భావికౌలమందు, ఇవా 
లక్ -=చాలునట్టు, కల్లంటక =కల్లునను హేతువు చేతను, "చెలంగ6 గా యజనుకొ = సంతో 
మీంప6ందగును, 

తా. లోకమందలి శ్రీలు దమ సంతానమునకు బండ్లు "మొ లి చెడువణకు 
బాలింతల పురుప సాంగత్యము లేకుండి పండ్లు మొలవం గానే పురుషులు దమతో 
నసంభోగింతురని సంతోష పడినట్టుగా నే, ననలవ్షీ యు వృతములు చిగిర్చి వృద్ధి 
మొగ్గలు పొడమిన కారణంబున నాన్ఫ క్షములు బిడ్డల నియును, మొగ్గలు వారిపండ్లని యును వైశాఖమానము తన ఫురుషుండనింయును, _బకౌళము నంతోోవ మనియును, 
నన్న ట్లు చెలువయ్యొ నని భావము, వనలమీీ యనియు, మాధవునినంగతి యరియు (6 జెప్పుట వలన, లవ్మీకి మాధవ సాంగత్యము యుక్షమే యని భానము. బాలింతలకో 
బిడ్డలకు దంతములు మొలచు నంతవఐణకో బురుష నంపర్క_ము గూడదని స్మృతు 
లయందు6 (బనసిద్లము, 

థి 

నీ మును నన బమి6 బటి + ముంగాళ ముక్కు._జో, © లి ౧౧ 
డనలం బీలిచి పస+ర్కొనిన విడిచి 

పరువంపు విరి గొందు + లరసి చాకై త్రోవ 
బెట్టి యీరము లీలస + వీండుం దగిలి 

కరోనరి దొలుత నొక్క_-డు గని యది వ్రాలు, 
తేటి దాని నిలంబడం + దాశి గ్రోలి 

యాకురాలుపుగండ్ర + నొనెడు నాస నిం, 
తడుగూది బం కంటి 4 యంగలార్సి 

తే, యెట్ల కేలకు నౌక డబ్బ థీ బొట్టనిండ 

గోలి యది గాలి గదలిన6 + గూలు నగుచు 
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బృమదవనపాలికలు వేడ్క + బట్ట నగుచు 

మధుదినాదితుధాభ మ + న్మధుపచయము, 117 

టీ, మ. = .ము-మధుదినాది=వసంతర్తు పథమదినమండు కుధా = ఆ౪కలిచేత, 
భ్రమత్ == కుమ్మరు దున్న, మధుప చయము= లేంటిగుంప్రు, మును=మొదలను, ననల్ 
= మొగ్గలను తమిక =మోహముచేత, ముంగాళ్లక౯=ఆ_గాంఘు9 ల చేత, పట్టి = అవ 

లంబించి, ముక్కు_జ్ డనలక్ =నాసి కౌబిలద్భ( యములచేత, పీలిచి=దూంటికొన్సి పస 
రొ_నినక=పనరువాసనరా౭యగా, విడిచి=వానివి సర్టించి, ప. .లు-పరువంపు=పక్య 

ములగు, విరి=ప్రూలుగల, గొందులు=మూలమూలలు ఆరసి=వెవకి, చాలె = గుంపు 

గొని, (తోవంబెట్టి=పోవుటను మార్గము (బెట్టి, ఈరములీంగు = పొదలుదూబడు, 
పిం౦డుకొా=-నమావామును, తగి లి= వెనుముట్టి, తొలుతక = పధమమంచ్యు (కొవ్విరి౯- 

క్రొ తృఫప్రుష్పుమును, ఒక్క_ండు=జఒకభ్ళంగము కని = చూచ్చి అది్యివాలుతేటీ౯ా= 

అదిము సరికొ నునప్పుడు, దానికా =ఆ ఆభ్ళంగమున్సు ఇల(బడకా = భూమియందుయబడు 

నట్టు తౌ కి=తేగిల్సి (క్రోలి=మకరందము౮బానము సే సి ఆకురాలు ఫుగండ్లక-= ఆకులు 

రాలిన తొడిమల మొదళ్ళయందు, ఆనెడునాసక్ = పానము సేసెడు నాళ చేత, ఇంతే= 

కొంచెము అడుగూ.ంది=పాదముని లిపి, బంక=ఆపృ ౦కేమాలనిర్వాసము, ఆంటి = 

స్పృృశించికొన్తి అంగలార్భి=కాలువెలుపలికిరాక ఖేదపడి, ఎట్టకేలకుక్ = కొంత సే 

నకు ఒకండబ్బక =ఒక పు ప్పృముదొరక౭గ్యా వోట్టనిండక్ = _కడుపునిండునట్టు, pe 

లి=మకరంద సానము నేనీ ఆది==అప్రస్సము, గాలిలా = వాయున్రచెతృ కదలినకా= 

చలింపలా, నగుచుక =నవ్ర్య చును, (ప్రమదవపనపాలికలు=-ళ్ళ౦గార వనములను జరిపా 

లించెడు పొల(తులు, పట్టకా= పట్టు కొనుటకు, ఆగుచుకొ=చుర్భలము లె వళపడుచు, 

కూలుక్ =(కిందయిడును. 

సీ, మరుదూఢ మలయాహి + గరధూమ్య లనుగళ, 
న్మనసిజ రథపదాం+ జనకళికలు 

త్రాసథావచ్చిశి+రత్య క్షబావ్బ్సముల్, 

వీకపం చమస్వరో+ 'జ్భేద ప్ 

లజ్రాగమన్మరం+ దాసార జంబువుల్,. 

హిందోళ సామెన్ము+కుందరోచు 

లభిసారి కాంళుకా+ద్యన్నీల గుళికలు, 

జాత్య నుల్ల సనా_త్స+ శాపతథులు 



456 ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

నే, వైత్రఎసంజీవనౌావధీ+ జాత చేత 
నాత్మజని హేతు తరుపున ర్వా యి యువతి 
కరవిధూతహాసంతికేంగాలచయము 
లళుల పజ్క_లు వనుల నః జ్రాడం దొడంల్గా, 118. ; 

టీ, మ... మ్య-మరుత్ వాయువు చేత, ఊఢ=వహింపయిడినృమలయ =నుఖయ్య పర్వతేమంద లి, అహీజసర్బములయొక్క_ ॥ గర=నిషముయొక్కా, భూమ్యలు=ధూమ 
సమూ హాము లైనట్టియు, (వాయు వశము చేత నే పొగ లెళయుననియు విషధూమములు 
మిగుల నల్లదై యుండునని యు భవము, అ... .లు-అనుగళత్ =విడువకజా బుచు న్న. (ఇది యంజన కళికలకు విశేపణము.), మనసిజ= మన్మథునియొ క్క, రథపద=బండిచ + న. 

(కములయందలి, అంజనక €క లు=కం దెనముద్దలయినట్టి యు, (వసంతర్వువ్రనందు. [గొ తగా మరుండు వెడలె. గావున దేనుచ్మ క్రముల కప్పుడు కంచెనవేయ గా నాచ క్ర చి 

ములు దిరుగునప్పు "జడా క ౦చెనముద్దలు జాజుననుట.), తా౦...ల్_(తాస=భయము 
వేత థావత్ =పాజీపోవుచున్న , శిశిర=శి శిరర్తు వు చేత, త్యక్త = విడువయుడిన, ఛా. 
ప్పృముల్ =క న్నీ ల్లైనట్రియు, (శిశిరర్తువు వెడలినప్పుడు దుడఖిం చెననుట.), పీ, లం 
పీక =కోయిలలయొక్కా, పంచమస్వర=పం చను సృరముయొ క్క, ఉద్భేద=పుట్టుట ” ॥ 

క్కు వీణలు=కోన్తూ రివీణ లై నట్టి యు, “పిక కూజతిపంచమమ్ అని నిఘంటువు. వీణయం ' + 
దు పంచమస్వ రముండుటక్షు “శుతిభ్యస్ఫ్యు స్యరాషడ్లర భ గాంధార మధ్యమాః, యజపివ్ని పంచమో ధైనతళ్చాధ నిషాద ఇతిన ప్రథ్యా తేషాం సంజ్ఞా స్సరిగమ పగనీత్యపరామ .. 
తాః” అని సంగీతేశా స్త్రము. అబ్దాగమత్ = వర్దా కొలమువలె నాచరించుచునున్న, 
మర౦ద=మకరందముమొక్క_, ఆసార=ధా రా సంపాతమునక్రు, జంబువుల్ జే రేడు 
పండు లైనట్టియు, (వర్హాకౌల మందు చేశకేళ్గుఫలించుననుట, అబ్లాగ మమన౮౫ా సంవ 
తృరాగనుమ్కు అబభాగనుమే అబాగమని శిష రూపకము.), హీం...లు_హీందోళ ది ది 0౧౬ 
జ=థఅకొలమందు6 చాడందగిన విష్ణ పియ మెనహి ౦దోళ గానమునకు, సామెత్ =్యపత్య 
తమయిన్క ముకుంద =క జీ నేలు యొక్క, రోచులు=ళ రీరకాం తులయి నటి యు, EE: 

ల్లు ర్య వసంతన్య సంధ హీందోళరాగకమ్ అని సంగీతళా స్త్ర ప్రసిద్ధము. "కావున 
నప్పు డా రాగమునకు సంతోషించి (పనన్ను(డెవచ్చి గోవిందుని శరీరకొంతులవళె నుండెననుట, క...లు-ఆభిసారొకొ పియులకిొఅకు సంకేత స్థానములను గూర్చి పో వుచుండెడు స్రీ లయొక్క_, “కాంతార్థి నీతు యాయాతి సంకేతం సౌభిసారికాౌ”అని 
యమరము, ఆంశుక=వ్మత్ర్ర ములకు ఊద్యన్నీ లగుళికలు = సద్యో -నెల్య సంపాదక ఘుటికా విశేపముల్కు(అభి సొరికలు తవు గోప నార్థమై నీలవ(త్త్రు ములుధరింతురనుట) 
జొం*,లు = జాతి ౫ జాజులనలన ఆను ల్లనన = (ప కాళము లేకండుటంబట్టి, ఆత్హ= 
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పొందంబడిన్క శాప=కిట్టయొక్క_, తతులు =సమూవామ్ములెనట్టి యు, (వసంతర్తువందు 

జూజులు వికనీలవు గావున నవి వసంతుని. దిట్టంగా నాళాపములే యిట్లు నచ్చె ననుట, 
య ళం 

చె...లు-మె తేజ చెత్రమాసమనియెడు, సంజీవనవాపధీ=సంజీవనాపధమువేత్కు జాతే = 

ఉదయించిన చేతన = చైకన్యముగల్క ఆత్మ = తేమయొక్క జని = జన్మమునకు) 
హీూతు=కెరణములగు, తరు=వృక్షముల నుగార్చి, పునర్యాయి=మగిడిపోవుచున్న ) 

యువతి=ఉావిదలయొక్క_, కర=హా స్తముల చేతే విధూతీ=పాబి (జల్ల [బడిన హాసం 

తికౌ=కుంపట్టయం౦దలి, ఇంగాల = బొగ్గులయొక్మ_, చయములు = సమూహము .. 

లెనట్రియు, “నిర్ధూ మాంగార భరిత వాసంతికౌయం[కేస్య చి అనిభోజరాజన్న ట్లు, “ల్ 

చలికౌలమందు శ్రీలు కంపళ్సై త్తియుండి వసంతర్తువు రాంగానే చలిదీఆం గావున. 

నాకు౦పట్టు పౌరం జల్లగా నందలి నల్లబొగ్గులకు వసంకర్తువ నెడు నంజీపనాపధము 

దగిలి | పొణములువచ్చి తేమ జన్మములకు హేతువులగు వృతములను గూర్చి మరల. 

బోవుచున్న ట్లుండెననుట, అళుల పజ్డ్కు_లు=తు మె్మైదలగుంపులు, ననులకై =పనముల 

యంద్యు అకైడక=సం చరించుటకు, తొడలగక=ఉాప కమి౦ చెను, 

కే, ద్విజతం గాంచియు మధునేవ + విడువలేక 

జాతి బాసిన తేంట్రని+స్వనముం గూడు 

కొనుటనో యనం గోకిలోస్పానము సెలల 

దనకు మతి పంచమత్వంబు థ దప్పకుండ. 119 

టీ. ద్విజతంగాంచియు = వి(పత్వమును బొందియున్కు *దంశవి_పాజ్జజా 

ద్విజూా” అని నిఘుంటువున్నదిగాన6 దుమైదలు నండజము అగుట చేతం బతులయ్యె 

ననుట. మధు సేవక =మద్య పొనమునుు విడువలేక = విసర్జింపలేక్క (మకరందపాన 

మనుటయు నిది కోకిలపర్యాయ మెనప్పుడు ద్విజత్వమును వసంతక్తు నేవయనుట.ఏ 

జాతిక=తమద్వి జజాతిన్సి పా,..న్ _ సొనీన=విడిచిన, తేంట్ల=తు మ్మెద లయొక్క_ 

నిస్వనముక్ = నాదమును, కూడుకొనుటనో = సంయోగించుటచేతన్నో (తుమ్మెదలు 

మధు నేవవలన6 గులభ్ర)ష్ట్రము అయినవనియును, (జా జినివిడి చె ననుట .), అనక్ =అను 

నట్లు, కోకిలస్వనము==పిక స్వర ము; తనక్కు మటి=పిమ్మట్క పంచమత్వంబు = పంచ 

మస్వరత్వ మును, ఐదవ మవాపాతకుంచగుటయును, “పికఃకూజతిపంచమమి అన్నట్లు 

పంచమ స్వరత్వమనుటయు6 “దతృంయోగీచ పంచమి యనున ట్లయిదవవాండ 

గుటయు ననుట, తప్పకుండకా =కేప్పిపోకుండు నట్లు, వెల గక =ఒ"ప్పెన్సు (కోకిలము. 

అకు బంచమస్వరము స్నుటముగా వచ్చెననుట.) 

ఉ. పూచినమావులం దవిలి + పూవిలుజోదున కొమ్మె మాధవుం 

జేచిన శంక నాతం డవి + యేకొనియే పథికావళీజయ 

ఏరి 



458 ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

శ్రీచణుం డయ్యె నట్టిద యశ+కృత్యముచే నగునట్రివీడయుం 
గోచరమానె దైవ మనుకూలము నై పరుమేలు దీటిన౯. 190 

టీ. మాధవుండు=సనంతుండు వూ...లన్_ప్రూచిన = శరీరమువూచిన మా 
వులక=గుణ్ట ములను తవిలి=అంటి, ఏం..కజొ - ఏచిన=అతిశయించిన్న శంకక్రా= 

అనర్గళంక చేత, పూవిలుజోదునకుకా =కోసుమకౌర్ముకునకు, ఆమె్మకొ=ావని క్రోయించె 

న్కు (గుజ్జములకు శరీరములు పూణెనేని యవి క్రీడు సేయుట యశ్వశ్యాన్ర్ర ప్రసిద్ధ మను 
టయు౭బూచిన మామిళ్లనుటయును), అవియేకొనియే=ఆ పూచిన మావులనే కొనియే 
అతండు= ఆమన్మథు (డు, ప,..డు-పథి కౌవల్లీ=విరహీ సమూ హూ ముయొక్క_, జయ కీ 

=జయసంపదయందు, చణుండు అయ్యెక = సమర్థుండయ్యెను అట్టిద= అట్టిచేకదా, 
అకృత్యము చేకా=దుప్కా_ర్యము చేత, అ... యుక-అగునట్టి=కలుగునట్టి పీడయున్ 
జట ర్జియును, దైసమనుకూలమునె= చెవమనుకూలించియుండియు, పరుమేలు = పరుజ 

శ తువ్రుయొక్క_, మేలు=నంచి కౌలము, తీటీనకా=సమా ప్తికాంగా, గోచర వా నె 

తనకు గనుపడు నా ,(మావుల నమ్తినవాండు మాధవుండుగను క దైవ మ నుకూల మె యని 

చెప్పెను దైవానుకూల్యమున్న ప్పుడు జయ మెన్ఫిధమున నైన గలుగుననుట.) 
తా. వసంతర్తువునందు మామిడిచెట్టు లెన్స గా. బూ చెననియును, మన్మథు ండా 

ఫువ్వులచేతం బథికులను జయించె ననియును ఫాపము.క్రీడు చేయనలఅసీన పూచినమావులు 
జయ[పదము అయినట్లు చెప్పు టవలన వ్యాఘాతాలం కెరము. “స్యా ద్యా్యాఘాతో 

తథాకారి తథాకారికియేత చేత్ * అని దానిలక్షణము, ఆవ్యాఘా తాలంకారము 
మావు లను తౌవున శేషమూలకా భేదాతిళయో క్రిచేత నను పాణితము గనుక నా 
శెంటికిని సంకరము దీని కర్భాంతర న్యా సాలంకౌరముతో సంసృష్టి. 

మ. ఉరుళ క్రి న్మధుమాసదోళ వీదుకకా + జోోత్సీ ఎగవీచందమనస్ 
స్ఫుర దూధ॥ ప్రవిము క్షమెన నిబిడ జ్యోత్స్నా పయకపూరముకా 
వ్యిరియంబాతినగాశ్టగ ల్లురియ ము+న్నీ రెన యక్క_మ్మనీ 

జి ౧ 0 . 

రు రహీం గూడిన నేర్చరించుగములై + రోలంబకాదంబముల్. 121 
టీ, మధుమాసదోగ్ధ - మధుమాస = వసంతర్జువ నెడు, దో = పాలుపీదుకు 

వాడు, ఉరుళక్రికా=మహాబలము చేత పిదుకక్రా= పిండగా, బో్యో...ముకా _ జ్యో 
త్స్సీ టెనెన్నెలర్మాతియ నెడు, గవీ=గోవుయొక్క_, చం్యదమః= చందమామయ"నెడు, 

దట్టమైన జో త్సా్నాజవెన్నెలయ నెడిి పయః = పాఠలయొక్క_, వూరముకొ = 
సమూవామును, వి.. .ల్_విరియంబాతీనజవికనీంచిను గొచ్జెల్ = గొజ్జింగిపూలు, 
కురియక్ జవరి ౦పలగ్కా మున్నీరైన = సము ద పాయనుయిన అక్క_మ్మనీరు ఆ 
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అమకరందమును, రహీళ = సొంపు గా, కూడినకొ=కలిసీ కొనగా, రోలంబకాచం 
బముల్ _ రోలంబ=తు మ్మెదలనియెడు, కాదంబముల్ =కలహాంసలు, గములై = 
గుంపు లె, ఏర్పరించుకా = (ప ల్యేకపఆంచును, (వెన్నెలయందు నొజైగపూంే నెను 

దుమ్మెదలు (గో లెననుటయు, వాంసలు పాలు నీరు వేటు పఅుచుటయు (ప్రసిద్ధము 
లనుట). రూపకాలంకాౌరము. 

ఉ. దిగ్గియ నంచ దూండు గొని + తీర వనేమువువంకమిాందుగా 
నగ్లెడ ఫుల్ల కేసరము+నందు వసింపం నెక్కునూలిను 
న్ప్వగ్గము నం దనారత మరంద సరస్యరవింద గోవ్షీ కి౯ా 

వెగ్గల మాడు లేంట్లు మరు+వింటికి బూనె గుణద్వయత్వము౯. 122 

టీ. దిగ్గియక్ "= దీర్ధికయందు, (రూ. డిగియ అంచ = వాంస్క తూంయ== 
కమలనాళ మును, కొని= (గహీంచ్చి తి...గాక్ _ తీర = దరియందలి, వన == 
ననముయొక్క.., ఇతువు == = చెజకుయొక్క, వంకి మోయ గాకా = వంపుమాందుగాా 

అెడ౯ా = ఆ పాంతమందు, ప్రు,..దుకొ_ప్రల్ల = ప్రమ్వించిన, కేసరమునందుక్షా= 

పొన్న చెట్టునందు “ పున్నాగః ఫురుషస్తుజః శేసరో దేవవల్లభః * ఆని నిఘంటువు. 
వసీంపంగక్ = (వాలంగాా ఎ,..ముకా _ ఎక్కు_=ఆచెజుకున కెక్కి నట్టి, నూలి==ఆ 

విసనాళ తంతు సంబంధియగు, నుకా = నును ఎన పగ్గయుక్ = న్మూతేంబ్బు అందు 

=ఆపొన్న చెట్టున, ఆ,...కిక _ ఆనారత = ఎడ తెగని, మరంద = మకరందముయొ 

క్క_._యు, సరనీ=ఆడి గియయం౦దలి, అరవింద = కమలములయొక్క_, గోష్టికికా 
సమాజమునకు ను, వెగ్గలము = అధికముగ్యాా ఆడు = సంచరించుచున్న, తేంట్లు = 
తు మ్మెదలును, మరువింటికి కా ౫ మన్మథుని ధనువ్రనక్కు గుణద్వ్భ్థాయత్వ్యముక- _ 

గుణ = గొనయముఅయొక్క , ద్యయత్వ్య ముక =.  జంటతేనమును ఫూనెక్ = 

వహించెను. 

తా. ఒక సరస్స్ఫులోనుండి హంస తామరతూ (డు (దుంచుకొని డాని దరి 

నున్న చెజకు వంక మిందు గా బొన్న చెట్టుమూంద (వాలలగా వాబిసవాళతంతువు 

లాచెజకునకు. దగులొ్క్క_ని యది మొక యె తాడుగానుు మజియు నా పొన్న 

ప్రూలమకరందము కొజకు నా సరస్సునంద్లలి కమలముల మకరందము కొబకు నెడ 

తెగక చాలుగట్టి యాచెజకువంకమోందుగా నే తిరుగుచున్న తుమ్మెద లాక్కా యళల్లె 
(తాడుగాను, 'ఈరెండును 0 డల్లైతాళ్లుగా మన్మథునికి ధనుసృయిన యా చెజకున 
కమ రెనని యును బాంథ విజయమునకై మన్మథుడు తన వింటికి బటువుగా రండ ళ్లై 

తాళ్లు వేసికొనె ననియు భావము. 
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చ నిడుద మధూలళిక ల్నడుమఃనే కొని తీలాలు సా జుట్టుకొం 
ఈ చడవిం గడార 'కాచక టి కాకృతి సుళ్ళ ములంగ గాడుపుల్ 

జడగతి నధ్వనీనపరి వత్పటునిశ్వసితానలం జెదు 

రడ నతి సార్ప్పులె సుజుసు+అం దుద సుళుగ నుక్కెనో యన౯. ఇ మా nm (J 

టీ. ని...ల్ - నిడుద = వాడువులగు మధూలళికల్ = మకరంద థధారలను, 

నడుమ నే=భూమినిబడకుండమధ్య భాగమున నే కొని=గహీంచ్చి తీలాలు సాయగకొ= 
మకరందము జిగట'గావునం దిలెలు సాంగునట్లు చుట్టుకొంచుక = వలయితములౌ 
చు గాడుపుల్ = వాయువులు ఆ,,.బు _ అధ్య నీన=పథికులయొక్క_, పరిషత్ = 

నమావహాముయొక్క.. , పటునిళ్వా సితే = నిట్టూర్సులయొక్క._, అనలంబు = అగ్ని, 

ఎదుర్చడకా = తీనకెదురుగాంగా, నులీ = పిముటు సార్బులై = మంటలతోయనా 
డనవై, సుజుసుఅక =సుజసుఅటియన( గా, తుదకొ=అ|గమంద్భు సుళ్గుగ=అఆన_ర్థము 

లుగలుగ (గా, సు క్కెనో యనకా=శోషించెనో యనునట్లు అడవికా= అరణ్యమందు, 
క 'డార =క పిలవర్షముగల, “కడారఃక పీల8పిజ్ఞ” అని నిఘంటువు. కౌొచకటక గా (జు 

చుట్టయొక్క_; అక్ళతి=ఆకారమునంటి యాకెరముగల్క 'సుళ్ళజా = అవ ర్హములచేత, 
లు య ఆలి 

జడగతిక=మందగమనము చేత మెలంగెకా = సంచరించెను. 

తా, ఫుష్పములనుండి జాఅడు మకరంద భారలు (కిందయబడకుండ నడుమే 

(గ్రహించి తీగలు సాంగునట్లు పలయితేము లై “గాజులవలెి( గపిల వర్షము గలిగి 

యడవులయ౧ము వాయున్సలు సంచరింపలా నిరహులయ క్క నిట్టూర్చుచి చ్చెదు 

అుపడ ౯గా మండుచు న| గ ముల సుళ్లే వ లె ముడుంచుకొని నుజునుఆు స్ఫు.క్తె నో యన్న 

ట్టుండ్ నని ఫొవము. 

చ. కురిసిన కి ందిపుప్పాడులC + గొంచు నగంబుల మోాందికై వీళం 

గరుచులం గొన్ని పె ల్లైగసె + గాడ్బులసు శ్చతి మాథవుండు రా 

సనెరవుగ6 బూవు సొ మ్మిడి వనేందిర భూమికి వెండి 'మెట్టదా 

మరరవణంబు రాంగొన భ)మద్దతులా మలుచుట్టులో యనక, 

టీ. కు...లక్ - కురిసీన = స్రహ్హములనుండి రాలినట్రి, క్రింది = వృశ్న ముల 

(కిందనున్న, పుప్బ్పొడులజా'= స్రుప్పరజములన్సు కొంచుకొ=[గహీంచుచ్చు అగంబుల 

మీ (దికై =వృత్నములసెకిగాన్సు పిళంగరుచులకొ = పచ్చనికౌంతుల చేత, కొన్ని జు 
కతపయములగుు గాడ్బులసుళ్లు = వాయువుల యొక్క... యావ _రృముల్కు (క ర్హ్భృపద 

ము, పతి = భర్తయగ్కు మాధవుండు = విష్టాండు (వై శాఖమాసముననుట్సు 

రాక్ = రాగా వనేంచిర = వనలత్న్మీ, ఫూవునామ్ము = ప్రప్పము అనియాడు, 

| 

౫ చడరి. 
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మె.. .బు- మెట్టదామర =స్థలకమలమనియెడు, రవణంబు=భూ సణము, రాకెారా 
గా భూషణము భూమికి= నేలకు ఎరవుగనిడి= ఎరవు గాంబెట్టి వెండి=మటియు, 
కొనకొ=రీనీకొనయగా భ్రమధ్గతులౌ _ భ్రమత్ ఆతిరుగుచున్న , ; గతులౌ=గ మనములు 
గల్క మలుచుట్టులోయనకా= -చీలలోయనునట్లు, పెల్లు= అధికముగా ఎగా నెక్ =డాద్ల 
మించెను. సుళ్ల్ నుక రృ పదమునకు “సలోలోళ్స? ఆను సూ(తేముచేత నుల్లోపమై 

యాదూపము వచ్చెను. 

తా. భూమికిని దనకును భర్తయగు మాధవుడు రాశా, వనలజీ తనకు 6 
గల పూవునామ్మును భూమి కెరవు గాంబెట్టి భూమికింగల 'మెట్టదామర యను వేతొక 
వింతనామ్ము తౌను 'బెట్టుకొనలంగా మరలు దిరుగుచున్న మరచుట్టులో యనునట్లు 
చెట్లకింద రాలిన ఫుప్పాడులు శేంపికొని పచ్చని వ 'న్నెగలిగి కొన్ని నుడిగాడ్చులు 
చెట్టపె కెగసె నని భావము. 

చ తరుణు లదోనిదాన మధు+ధార నన ల్యకుళాలి నింపలాం 
దరుణుల మేము గామె యని + తద్దతలై వన దేవత ల్సురం 
ధర వకుళ ఘ మెల్లను నన ల్లనం గ్రాయంగ నించుబుగ్గల౯ 
దొరసె నుధుపిపూర్మ త్ర మాధూూకములం బ్బృథు పాండు వువ్పముల్. 

టీ, తరుణుల్ =ఆయువతులు, అ. .రళ _అదోని దాన_అదః=-ఈఫుప్ప ములకు, 

నిదాన=ఆదికౌరణమయిన, మధుభారక్ =మద్యథార చేత, వకు ₹ళిక=పొగడ ఇెట్ల 
పజ్హ్మ్హాయందు ననల్ జపుప్పములన్వు నింపంగాకా=నిండింపలగా, “వకుళోముఖనీధు 

నా” అన్నట్ల్టనుట్క ఏము=మేముు తరుణులముగామె=యువతులముగామా, అని=ఆ 
నుచ్చు తద్దతలె-తత్ =ఆ వనమును, గత లె=ఫొందినవై, వనచేవతేల్ = వనదేవతలు, 

సురక్ మద్య ముచేత్క (మకరందము చేతననుట), ధరకా= భూమియందు వకు శెౌభు 

ము=పొగడలగుంపు, ఎల్లనుజ=సమ స్తమును, ననల్లనక = మొగ్గలు వేయు నట్లు, (కొయి. 

గ౯్ =డామియుట కై, నిం. *.లం-నించు=నిండించియున్న , బుగ్గలు=ఫుక్కి_ళ్లు అన్మ 

ధూకములక్ష=అను ఇప్ప చెట్టయందు, పృ. . “లు-ప్పృ భు= పెద్దవియగు, పొం౦డు= తె 

ల్లనగ్కు పుప్బములం=ఫవువ్వులు మధు పవూర్ణతేకా - మధు=మకర౦దము చేత (పపఫూ 

ర్లతేస్ =మిక్కి_లి నిండియుండుట చేత, దొరసెక్=పో లెను. 

తా. ఇప్పపువ్వులు మిగుల చెల్లనై మకరంద భరితేము లె యుండలగా దళ 

విధదోహూదములలో నొక (డైన ముఖ నీధువు చేత ( దరుణులు పొగడచెట్లను బుష్వేీంపC 

జేయంగా 6 జూచిన పనడేవఐతలు తామును దరుణు లగుట నారీతిగా నే సమస్త వకుళ 

వృక్షములను బుప్ఫీంప( చేయుటకై యత్న పడి యుమియాటకై తెల్లని మద్యము 

బుక్కి_ ళం బట్టియాండిగా నా బుగ్గలవలెనుండె నని భౌవము. 
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చ తరుణుల కౌగిట న్న నుచు+తమ్ము వృథా విరులె త్రి వేసె షూ 
పరులు“ వైత్రుః డంచు( దద+ భానమునోభవనహ్ని వెచ్చి ని 
ర్భరమధుపాళ్ఘామము పారాగపు నీజును దేనెగట్టచాం 
దరుదుగం చాల్చ్ప (గా గోొరవు+ల యొజుగంబడెం గొ న్ని భూజముల్,' 

టీ త.. .టకొ-కరుణుల=ఉవిదలయొక్క, కౌంగిీటక=ఆలింగనమువేత న 
. .మ్ముక--ననుచు = పుష్ ంచునట్టి, తమ్ముక=తమ్యును, (గోరింటలను), “అలిజ్లనా ' 

త్యురవక! అన్నట్లనుట. వృ థా వ్యర్థముగా, విరు లె త్రీ= =వుష్పము లెత్తి, వుండు. 
=వసం౦తే ర్హువ్ర మో (పకలుగకొ=బ ధను మోగా సిడువారింగా, , చేసెకా== =బఒనర్వెన్సు ఆంచుకొ ' 
=అనుచ్చు త,..హ్నీ కొతత్ = ఆయువత్యా లింగనముయొ క్క_, అభావ లేమిచేశ, 
మనోభవజమన్మథ సంటంధియయిన, వహ్ని ౯ = అగ్నిచేత్క వెచ్చి = ద్భాములై, ని టం 
ము-నిర్భ ర=నిబ్బరము లై న, మధుప=తు మైదలయొక్క_, ఆభి=ప ప్కయనెడు, భూమ' ' 
ము=పొగయును, పఠాగస్ర= వుస్పరజోనుయనును, నీణును=భస్మమును, తేగాకప్టై 
బాయదు=మకరంద మనియు ఢు క క్రైచాందున్ను (పచ్చిక కౌలునప్పుడు లోపలినీకు 
సెకుబికి బాదుగట్టుననుట్స, అరదుగకాజవింతళా.. తాల్చ ౮గాకొ=ధరింపల్గా, కొ. 
న్నిభూజముల్ =కొన్ని చెట్లు, కొజవ్రురై=అలాకము శె, (కొరవులనంలగా గురువకమ్మ్య్య 
లం) ఒజజుగం౦ంబ డెక్ నేలవా లెను. (తాప భరముచే ననుటయు 6 బుస్పభరముచే నన్ను... 
టయు, ) అలాతేమనునర్గ మున శకోటరేసము. శ్లేషయందు రేఫద్యయము _గావ్యాము 

తా, కరవకళబ్దభవములై కొరవు లని ఇెప్పంబడియెడు గోరింటలు శ్రీల. 
యాలింగనముల చేత నే "నేము వూయుదు'మే యట్టి మమ్ము నీ వెతుండు బరువుుచ్చే స 
టుగా దాను వృథా పుష్పింపంజేనె సెనని యా క్రీల యాలింగనము లేకండుటవలని.... 
మదనాగ్ని చేత, దపింప6 బడినందులకు6 బొిన్నూ ముగా. దు మెదలు ఫొగ తెగనీనట్లు.. " 
ను బుప్పొడి బూదిరాలినట్టును మకరందము దానిలోని నీర బరి నల్ల లబడి చాంచుగటి. 

య. న టుండగా. నొజుగ" యడి తమ పేరు సార్థక మగునట్లు కొజవులవలె పండెననియన.. 
నాకులు మొదలగునవి కను పడకండునట్లు ' లెస్స ప్రూచి యుండె ననియును భావము, ష్ 
ఆలం. గమ్యో తే సంతు. ౯ 

ఆ, ఫలశలాటు లురుల + నళులకై తమకూడు 
చెటుప మానవు లంటి వెలువ వీండు 
మగుడ ననలు నింప + మొగము గన్నులు నెజ్టం 
బాజె మిగుల శౌక, పె కములకు, 127 

టీ. చెలువపీండు జు సుందరీసః సమూహము ఫలశలాటులు = పండ్లుగాయలు, 
ఈరులకొ ఆ రాలిపోవ్రనట్టు, అళులకై వైరా లేంటుల కొటకు, కేనముకూడు ఆతను యావోరము 



పంచమాశ్వాస ము. 465 

కాకన నాతి దన్ని నవికాసము నొంది వన స్థలస్థి తా 

శోకము సేసె మెచ్చునం బ్రసూనరజజక న కాభి పే.కము? 181 

టీ. తాంచినకొ = తన్నిననుు మేకొని=అంగీకరించి, భృగువుక= భృ గుమహా 

మునిని, మెచ్చిన వానికికా = మెచ్చుకొన్నయా వెన్ను నకు, మ, ..ర్య-మర్హ గైమను 

ష్యు౯డై నరామావతార మంద లి) భార్య = గృహీణ్తి డౌ [(శీకిక = వన శీ దేవియగు 

నీక, నివాసమై=డన్మి_ పట్టె, చెలిమి సేయుటకొడన్నే వామచేయుటచేత్స ఇ... 
ర 

తి ఇట్టి = ఈవిధమయిన్క (పళాంతి = అగికశాంతి క'లెనో కాక =కలిగినదోకౌక, ఆ 

నకొ=అ నునటు, నాతి=జఒకయింతి, తన్నినకాజతన్న (గా, వికాసమునొ౦ది=వికసిఖి , 
య 

ని 

6ఆన్సోకళ్చర ణావాత్యా” యన్నట్లనుట. వ,.ము - వనస్థల వన ప దేశమంద్యు స్థిత = 

డ్ టా రి వ జక ఉన్నట్టి, ఆశోకము = అళోకవృషము మెచ్చునక =సంతుప్టిచేత్య (ప్ర... .ముకాం- 

(పనూనర జః=ప్రుప్పొ డియనియెడు, కన కౌభఖిపే. కముకా, చేసెకొ=దినర్చెను. 

తా. తొల్లి భృగుమహాముని తన్న గా గోపింపక  మెచ్చుకొన్న విష్ణుదేవు 

నిక, రామావతారమందు భార్యయైన నీతా చేవికి లంకయందు నివాసస్టానమె చెలిమి 

చేయ నా సంబంధముచెతం దనకు నట్టి శాంతగుణము గలిెగనో యశున ట్రశోకవృమ 

ము దన్నొక నాతి దన్నలా బుష్బించి పచ్చని పుప్పొడి చేత నాయింతికిం గన 

కాభిషేకము( జేసీ నట్టుండో నని భావము. 

మ. అళు తేతద్షద నేందు రాగ పుళనా + ప్రాదుర్భవతో-రకం + 

బుల లేనె ల్పుధ లంచు రా నొక తె నె మ్మో మెత్తం జై త్రంపుం బు 

వ్వులలోం దద్దుణు లయ్యె గంధ ఫలిం బూవ్లు ల్వుట్ట పోందోలనొ 

చ్చెల చేంచై తజ చెందుం దన్శి బడికో + ల కాటయేకామహీక.182 

టీ. ఒక తె=ఒక్క-_.'నాత్తి, "సెమా్మామెత్తక = ముఖమెత్త6గా, అళులు = 

తు మెదలు, ఏ. ..ల్ _-ఏకద్వద నేందమ_ఏకత్. = ఈనాతియొక్క_, వదన=ముఖమని 
టే 

యుడు, ఇందు= చందునియొక్కా, రాగ=ర క్రతోడ, మిళ నా=కూశుట చేతు (పాదు 

ర్భవక్ =పుట్టుచున్న, కోర కంబుల = మొగ్గ లయొక తేఇిల్ మకరంద ములు సుధ 

లంచుకొ= అన్ఫతేములని (తియ్యనై యుండు నని యనుట్స, “ముఖరాగేణచంపకఃి 

అనునట్లు నుట. చెతంపు బువ్వులలోక = మ్యైతుండువిక సింపం జేసిన పుష్పముల లోోతేద్లు 

ణులయ్యెక =ఆ కౌాంతాముఖగుణము లే కలవియయ్యునా యనికాకువ్వ్కు (కౌ లేదనుట్స, 

గంధఫ లిక =సం పంగయందు, ఫువ్వుల్వుట్రి=పుష్పము లుదయించ్చి, చేందై =తి కృమె, 

పోదో లక్ = వెడల (గబ్టను, ఒచ్చెల= ఇదిఖేదో క్రీ, ఎందుక = ఎచ్చటనైనమ్కు 

నుహీజ-=భూమియందు తజచు=బహుళ ముగా, తల్లి బడికోలట్టవ్రటయే కౌ=తల్లివ లె 
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404 ఆము _క్ర మాల్యద, సవాఖ్యానము 

పక, ఫల మొ సంగక పండి చ్చెన్సు (కోరిక నిచ్చెను), “స్థాణూరుదఉమాపతిఃి అని 

ఆమరము. స్టాణువువైం బోయ కన్నప్ప యనువాండు పూ జార్థము పుక్కిటి సుర 
నుమియ రగా గోపగింపక కామితఫలమిచ్చెనంట. ఇది (శీకాళవా స్తీ మాహాత్మ NE 

సిద్ధము, అ స్రై=ఆ(పకౌర మే, పద్యవదన=తమి్మవంటి మొగముగల యువిద, వదన 
సురకా=తననో టియ౦ద లిమద్యము ను, కార్మిక = ప్రేమచేత, ఒన౮గకొ=ఇయ్యC 
గా పుష్ప మైననీవలదే=పూ వేనియునీవలదా, అనుమాడ్మి_ కా = అనియెడురీతిచేత, 

ఈమి సీనక=డఊమి యయా, ఫొగడ=వకుళవృ వము, ననివెక =ఫపుష్బీంచెను. *వకులో 

ముఖనీధునా” 

తా. మున్నొక్క._ మగవాయ స్టాణువు పె నుమిసిన నతనికి ఫలమొనలి 

యు౦ండ6గాయదామరవంటి మోముగల యువతి పుక్కిటి సుర యొసలలగా బువై (న 

నియ్యవలదా? యన్న ట్లు, పొగడు నొకమగువ యుమియ6గా నది ప్రూచెననిభావము. 

తే, మధువు గాంతలపుక్కి_టి + మధువు. బళ్ళ 

యీర్ష్య. బస సూప. బొగడ-పై + నెలయ దాన 

విరిసె 'దొల్తి టి దళములు + విరులు జడ్సె 

దీన న గెల్పునకు నుబ్బి + లేటు లార్చ 1830 

టీ, మధునుకొ=ావనంతమాసమును, కౌంతీల = త్రీలయొక్క_) పుక్కి-టి= 
బుగ్గలయ౦దలి,మధువుక-=మద్య మును, పేళ్ల = సమాననామముల చేత-నెన, ఈర్ష్య క = 
ఈసువేతు పస=తమతమహెచ్చులన్యు చూపకా=కన(బటుచుబశై, పొగడపెక= 
సకుళ వృతృముమోందు ఎలయక్ =వ్యాపింపంగా, దానక్ =ఆవ్యాపించుట చేత, తొల్లిటి 

దళములు = మున్నున్న సై న్యములుు (ఆకులనుట్స్ర, *“దళంళ స్ట్రేభకేధ జే” అని నిఘుం 
టువు. విరిసెక=విచ్చెను, (రా లెననుట్సి విరులు = తొల్లింటిపువ్వులు, జడిసి కాడా 

భయపడెను, (కొ త్తపువ్వులు జడిగొనెననుట), దీనకా = ఈ హేతువుచేత, అగ్గెల్పు 

నకుక్ = ఆనసంతవిజయమునకు, ఉబ్బి=సంతసించి, తేటులు = తేనపక్షముననున్న 
తుమ్మెదలు ఆశ్చెకొ=నీంవా నాదముచేసెను. (ధ్వనిచేసెననుట). 

తొ, మధువను నామము వసంత ధువునకును మద్య మునకు. జెల్లును గావున, 

నా నామైక్య వైరముచేతం దమతమ పస పొగడచెట్టుపైం గనుపింపంగా, నువిదల 
ఫుక్కి_ళ్స్ మధువుచేం జిగిరించి పుష్పించియున్న యాకులను బువ్వులను 'రాలిచ్కి వనం 
తర్తువు పొగడను మరల6 బుష్బీంపంజేసెననియున్వు మరల బూచినప్రూల కలరి తుమై 
దలు (మోసెననియును భావము, 

ఉ. మేకొని తాంచినం భృగువు 4 మెచ్చిన వానికి మర్త్య భార్యయా 
. శ్రీకి నివాస మై చెలిమి + సేయుట నిట్టి ప శాంతిగల్లె నో 

| 
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కాకన నాతి దన్ని నవికాసము నొంది వన స్థలస్థి తా 

శోకము సేసె మెచ్చునం బ్రసూనరజజక న కాభి పే.కము? 181 

టీ. తాంచినకొ = తన్నిననుు మేకొని=అంగీకరించి, భృగువుక= భృ గుమహా 

మునిని, మెచ్చిన వానికికా = మెచ్చుకొన్నయా వెన్ను నకు, మ, ..ర్య-మర్హ గైమను 

ష్యు౯డై నరామావతార మంద లి) భార్య = గృహీణ్తి డౌ [(శీకిక = వన శీ దేవియగు 

నీక, నివాసమై=డన్మి_ పట్టె, చెలిమి సేయుటకొడన్నే వామచేయుటచేత్స ఇ... 
ర 

తి ఇట్టి = ఈవిధమయిన్క (పళాంతి = అగికశాంతి క'లెనో కాక =కలిగినదోకౌక, ఆ 

నకొ=అ నునటు, నాతి=జఒకయింతి, తన్నినకాజతన్న (గా, వికాసమునొ౦ది=వికసిఖి , 
య 

ని 

6ఆన్సోకళ్చర ణావాత్యా” యన్నట్లనుట. వ,.ము - వనస్థల వన ప దేశమంద్యు స్థిత = 

డ్ టా రి వ జక ఉన్నట్టి, ఆశోకము = అళోకవృషము మెచ్చున =సంతుప్టిచేత్య (ప్ర... .ముకాం- 

(పనూనర జః=ప్రుప్పొ డియనియెడు, కన కౌభఖిపే. కముకా, చేసెకొ=దినర్చెను. 

తా. తొల్లి భృగుమహాముని తన్న గా గోపింపక  మెచ్చుకొన్న విష్ణుదేవు 

నిక, రామావతారమందు భార్యయైన నీతా చేవికి లంకయందు నివాసస్టానమె చెలిమి 

చేయ నా సంబంధముచెతం దనకు నట్టి శాంతగుణము గలిెగనో యశున ట్రశోకవృమ 

ము దన్నొక నాతి దన్నలా బుష్బించి పచ్చని పుప్పొడి చేత నాయింతికిం గన 

కాభిషేకము( జేసీ నట్టుండో నని భావము. 

మ. అళు తేతద్షద నేందు రాగ పుళనా + ప్రాదుర్భవతో-రకం + 

బుల లేనె ల్పుధ లంచు రా నొక తె నె మ్మో మెత్తం జై త్రంపుం బు 

వ్వులలోం దద్దుణు లయ్యె గంధ ఫలిం బూవ్లు ల్వుట్ట పోందోలనొ 

చ్చెల చేంచై తజ చెందుం దన్శి బడికో + ల కాటయేకామహీక.182 

టీ. ఒక తె=ఒక్క-_.'నాత్తి, "సెమా్మామెత్తక = ముఖమెత్త6గా, అళులు = 

తు మెదలు, ఏ. ..ల్ _-ఏకద్వద నేందమ_ఏకత్. = ఈనాతియొక్క_, వదన=ముఖమని 
టే 

యుడు, ఇందు= చందునియొక్కా, రాగ=ర క్రతోడ, మిళ నా=కూశుట చేతు (పాదు 

ర్భవక్ =పుట్టుచున్న, కోర కంబుల = మొగ్గ లయొక తేఇిల్ మకరంద ములు సుధ 

లంచుకొ= అన్ఫతేములని (తియ్యనై యుండు నని యనుట్స, “ముఖరాగేణచంపకఃి 

అనునట్లు నుట. చెతంపు బువ్వులలోక = మ్యైతుండువిక సింపం జేసిన పుష్పముల లోోతేద్లు 

ణులయ్యెక =ఆ కౌాంతాముఖగుణము లే కలవియయ్యునా యనికాకువ్వ్కు (కౌ లేదనుట్స, 

గంధఫ లిక =సం పంగయందు, ఫువ్వుల్వుట్రి=పుష్పము లుదయించ్చి, చేందై =తి కృమె, 

పోందో లెక = వెడల (గబ్టను, ఒచ్చెల= ఇదిఖేదో క్రీ, ఎందుక = ఎచ్చటనైనమ్కు 

నుహీజ-=భూమియందు తజచు=బహుళ ముగా, తల్లి బడికోలట్టవ్రటయే కౌ=తల్లివ లె 
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నగుటయేకదడాా (ఈ పద్యము [పథమ సా దమందాజుప శ్లేష ము చేత యతినిర్వహింప 

వలయును). 

తా, ఒక స్రీ మొగ మెత్తంగా దాని ముఖ చం ద సంయోగ మువలన6 బుట్టిన 

సంపెంగ మొగ్గలలోేని మకరందము చం్యదసుధవ లె నే తియ్య6గా నుండునని తుమ 

దలు రా౯గా6 జెట్టున బుట్టుట చెం బూర్వపు గుణమే కలిగి సంపెంగ పువ్వులు తుమ్వై 

దలకు మిక్కి లి చేయడా చేరకండం బాజవో లెను; బిడ్డలకు 6 దల్లి గుణమే యుండునని 

భావను. 

చ అలం భ్రియాళు వోర్తు వీయమాట వసంతము బాడ నప్పుడ 

వెలది సపత్ని భక్తికిని + వేల్పులు మెత్తురు గాన రాగమకా 

ఛలమునం దన్ను. 'బాడంగ వసంతుడు దా దయచేసెం గాక్రయా 

యెలె నిజ క్లి నా యనుచు + నీపసకుం గొదన్లు సీసునకా. 1కికి 

. టీ, ఓర్తు=ఒక్క_ తె (పీయహౌాటక్ = తేనకిస్టవకాటనలన, నసంతముక్ = 

సంతరాగమునుు పాడక = గానముసేయం౭గా, [పియాళువు = _పేంకణప్రు జెట్టు, 

అలశెకొ=పు స్పీంచెనుు “వసంతేస్సనహాయస్తు వసంతర్తాాపగీయ తే” అనుసంగీతేశా స్త్ర 

సం పదాయమునం బాడంగా, “గిత్వ్యాపీయాళు రిితరాం ” అన్నట్లు పుష్బించె 

ననుట. అప్పుడు = ఆశకౌలమందు అ...త్ని - అవ్వెల(ది=ఆ పాడిన చేడైయిక్క, 

సపత్ని= సవతి వేల్పులు=దేవతేల్కు భ ీ కిని, మెత్తురుగానకొ=మెచ్చుకిొందుథగావు 

నృ రాగము=వసంతే రాగము అక” ఛలమునక=అను చెపముచేత్క, తన్ను కా=ఆవసం 
తుని పాడయంగకొ= గానము సేయరా, వసంతుడు, తాకొ=తాన్సు దయ చేసె రగాకైా 
కృపవేసెనుగాని, ఈ్యప్రియాళువును బుష్పింపంజేనెనుగానియనుట, నిజక కినా-నిజి=ా 
ఈ బిడయొక్క_, ళక్టినా = సామర్థ్యముచేతకనా, అయెలె = అప్పుడేయాయొలే, 
ఇది నిస్సా రార్థకము. అనుచుక = అనిపల్కు_చు, ఈపనకుకా = ఈ పాటంబాడి 

ప్రప్పింప (జేసినసార స్య మునకు, ఈసునక్ =సవతియందలి యీర్స క చేశ, కొద వె్ట్టక= 
కొొజి(తేను ఆరో పించెను. 

తా. ఓర వసంత రాగము బాడగాం _బేంకోణము ఫ్రూ చెను; దానికి నా స్రీ 

యొక్క. సవతి మెచ్చుకొనక యీసుచేత వేల్పులు భక్తికి మెత్తురు గావున, వసంత 

మనియెడు తన పేరుగల రాగముచేతం దన్ను6 బాడంగా, నావసంత చెనఠమే యీ 

చెట్టును బుష్బీంప6 జేసెనుగాన్సి యీసపె కింత సామర్థ్య్యమా యని నిరనీంనె నని 
బావము. 

తే. అధరసుధం శ్రాణి జతంట్రాణి + యగుచు మా 
కాండమాలిక నిజెను నా+సాగ్రమౌా్తి 

కీ 
- 
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కంబ య న(జాలు ననలిచ్చె 0 గతజరత్సు 

మంపు వావిలిమొగ మూర్చు + నింప నోరు. 194 

టీ. ఓర్తు=జఒక్క_ తె మొగమూర్పు=మొ గమునందలి యుచచ్చాసమును, 

నింపకొ=నిండింపణగా, *సీిందువారోముఖానిలాత్ * అనునట్టనుట. అధరసుధక్ = 

ఆఅధరమం౦దలి యన త స్పర్శము చేతో, (పాణిజతజ=(పొణముగల ము త్రెపుం జిప్ప 

పలన 6 బుట్టినదగుట చేత, పాణియగుచు=తా నును (బాణము గలద గుచు నాసాగమౌ 

కంద నాలాల లర రక? అన=కొనయందల్కి వమా క్రిక ౦బ==ము 

కొాభూపణమె మౌ...కీక - మౌక్తికాంత=ము త్తెంపుగ్రడ్డయొక్క_, మాలికక = 

ప_్త్మీ.ని), ఇడెను= పె క్రైన్కుఅనక్ =అనునట్లు, గతేజరత్సుమంప్రు-గకేారా లిపోయిన, 

జరత్ =ముదురు'వెన, 'సుమంవు = ఫువ్వులుగల, వావిలి= =నిర్లుండీవృ తము, బాలునన 

లిచ్చెకా = |ోణిగానుండు మొగ్గలనీ నెను. 

తౌ. ఒక్క_ మగువ నిట్టూర్పు నింపంగా దానివలన6 బువ్వులు రాలిపోయిన 

వావిలి చెట్టునంచు (గొత్తగా (ేణిగట్టి మొగ్గలు గనిపిం చె ననియు; నవి యా ప్రీ 

యొక్క యధరమందలి యమృత స్పర్శమచేతం (బా౭ముగల ము త్తేప్రు( జిప్పలో 

దాను బుట్టియున్న కతంబుననుు దానును (చాణముగలమైె యానెలంత నా సాభూషణ 

మగు మౌ క్తికము పాలుగా ము త్రేపు (గుడ్డు పెట్టి నట్లుం డె ననియును భానము. 

చ, ఘనమగు నాకురాలి తిలకం బతిరి క్షత నున్న నోర్తు లోం 

గనికర మూని కన్నులవం + గాయజు. డిల్లడ యిడ్డ శూపులే 

యనువుగ నించెలాక మజి + యంటక ముట్టక యొక్కచేష్టలే 

క నెగజెం జూడ్కి నంట యిది + గల్ల నగా నలరించెం జూపులక 185 

టీ. ఓర్తు=ఒకయింతి, నునమగుడదట్ట'మైన, ఆకరాల్కి తిలకంబుజబొట్టుగు 

చెట్టు, అతిరి _క్టరేలా=మిక్కి లి డార్మిద్యము చేత, ఉన్న క =డఉాండ(గా, లోేకా=మన 

స్సులో) కనికరము= కారుణ్యమును, ఊని=వహించి, కన్ను (వక = =తేననేత్రద్భయ 

మందు కౌయజా6ండు=ఫూవిల్లుండు ఇ.. .లే- ఇల్లడయిడ్డ=దా (చియుంచీన, తూ ప్ర 

లే=-బాణములే, అనువుగకొ=సొగసుగా, నించెంగాక=ఈ పె నిండించె గాని)మటీ= 

లేనియెడ, అంటకముట్టకజతగలక తా(కక యే, (ఇదిజాత్య్యు క్తి క్ర) ఒక్కా చేష్టలేక= 

ఒకవ్యా పారము లేక, 'యూడ్కి_౯ా= =చూపుచెత, నెగ డెనంట=వృద్ధియయ్యె “ననుట 

ఇదిలా ఇ-ఈపల్ట కల్లన గాజుఅ సత్యమననట్లు గా, చూప్రంకాచవీమూడుంచేర, 
ఆలరిం 

చెల పుష్పింపంేనె నిను “తిలకోవీక్నకోనచి యన్నట్లును 

క ఒక బొట్టుగుచెట్టున నాకులు రాలి వీదగిలి మండలా, నోర్తు కరంబు 

గనికరంబున దానిం పాడగా నప్పుడే తప్పక విప్పగల గొప్పపువ్వు లుష తిల, నది 
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మదనుని యంప గుదులు దాంచియున్న యా-చకోరలో చన లోచనంబులందలి యా 

ములుకులు మరల 'వెడలించి యీ తిలకంబుపే నెలయించె. గాని, లేకున్న నీబ్లోక్ర 

నంటక ముట్టక యే చిట్రలుం బెట్టకయ యుట్టై పడ్డట్టు లిట్టు పువ్వులు పుట్టుట కొల్ల యని 

మొల్ల రను న ట్లొప్పియుం'డె నని భావము, 

లే, సాంద్రమకరండవృషి, ర*సాతలంబు( 

దొరంగ పువ్వుల భువియు బూ+ధూళి నభము 

+ ర్ సీ క్రముత్రయి మాధవుం + డాక్రమించె 

నురువిరోచనజనిత మ+హోవ్మ మడ. 186 

టీ, సాం...ష్ని _ సౌంద = తజచెన మకరంద = ఫపూందేనియలయొక 
ర యా ళీ గ్రా ) 

వ్ 

=పుస్పములచేత్క భువి యుకొ=భూమిన్సి పూధూళికా=పుస్పృర జము చేతు (మిశ్రసమా 
సము), నభముకా=ఆకెళమును, ఈ కమ తయిక _ఈ=-ఈ చెప్ప (బడనమకరంద'పు 

స్పరజము లనియెడు, (కమ=పాదవివెపములయొక్క_, (తయికొ=మూ(టిచేత, మాధ 

వుండు=వన౦తు 6 జనియెడు (తీవికము(డు, డా, *, .ము._ఉరు=విసార మెన, విలోచన 

సూర్యుని చేత , జనిత=పుట్టింప డిన, మహో ష్మము=మహాతౌపము విరోచనజనితీ= ' 

నిరోచనసుతు. డగు బలిచ(కవర్హియొక్క_  మహోప్మము=మహా[ పతౌపము అడం 

గక = కాంతియబెొందునట్లు, ఆకమిం౦చెక=తిలోకముల నా(కమించెను. 

తా. మాధవుండని విష్ణునకుం. దగిన పేరుగల వసంతుడు, సూర్య(పతా పము 

బలి పతాపమువలె నడ(గునట్టు, పాతాళమర్హ్య సృర్ల్షలోకములను నరునగా మక 

రంద ఫుస్పర జముల చేత మూడడుగుల చేత నా తివిికమునివలె నా(కమిం'చె నని యును, 

పసంతేర్తువునందు సూర్యు డంత విస్తారముగా వేండిమిం జూపందనియును భావము. 

(పకృత వసంతేవర్హనము చెత న పస్తుత తివ్మికము పరిస్ఫూ ర్తి గలుగుటవలన సమా 
సోక నలం కరము, 

వీ 

క, జాడుకొనం బడు మధూలిక 

యోడికలకుం గందం గ౦మ్మి+యుంజెడు తేంట్ల౯ 
పీడలు" ద్రరిగియుం దిరుగని 

జాడ. దేరు త్యాలిచె న నవ్వ+సంతపు వేళ౯, 187 

టీ, ఊడుకొనక్ష = భూమియూటుపట్టునట్లు, ప...కుకొ_పడు=స్రవించుచు 
న్న, మధూలళిక= =మకరంద్షథారలయొక్క_, ఓడీకలకుకా- ఎ(పవాహములక, [క్రింద కొ= 
అధో భాగమందుు (క...ట్లకా - (కన్మియుండెడు =ముసదుకొన్న , తేంట్లక=తుమై 
దల చేత నీడలందిరిగియు =ఇ యలు (పొద్దువెంబడి మజీయొకదిక్కు.నకు6 దిరిగియును, 

స 
| 
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తిరుగనిజూడకా=తిరుగ నిరీతిగా "నే, కేరుల్ =వృశ్నములు, అవ్యసంత ప్ర వేళకా = ఆవసం 

త కౌలమందు పొలి చెకా=ఒప్పెను, 

తా. ఆ వసంత చ్తువ్రునందు మకరంద మధిక మై సృవింపంగా నావాసనకు6 జెట్ల 

(కింది భూమిమో(దం దుమ్మెదలు (గమ్ముకొని లేవక నల్హ్లనై యుండెం గావున 

(బొద్దు వెంట నీడలు దిరిగినను దిరుగ నియో యీచోట్లు నీడలనలె నుండె నని 

భాఐము. 

చ. శతదళమంజరీ ధవళ 4 చైత్ర నిశామల చం ది కౌాఘముల్ 
“నటే © 

వృత వియదంత కేళి వన + వృత లతాంతరజచ్చట న్లళం 

కిత. గని కామినీ కమన + జేళియుం బోం జెడవా నగాటపీ 

కతక పరాగ ముక్య బెసం + గమ యనచ్చతే మాన్చకుండిన౯. 

టీ. శ...లొ_శకదళో= తేల్ల దామర పువ్రులయొక్క.., మంజరీ = గుత్తులన ల శే, 

ధవళ= తెల్ల నె ను మెఠ= చై త్రమాససంబంధినులగు, నిశా= రా తులయందల్కి అమలజస్వ 

చృమైన, చం[దికౌ= వెన్ని లయొక్క, ఓఫఘుముల్ =జల[పవాహ ములు, ఓ ఘావి తా నే 

వేణ్యాంచి అని నిఘంటువు. వృలే=అవరింపయబడిన, వియదం౦ంత=ఆ కౌళ పదేశముగల, 

కేళివన=ఊద్యానననములయం౦ద లి, వృక్ష = చెట్టయొ క్క లతాంతే = పుష్పములయొ 

క్క_, రజః=పరాగములయొక్క, ఛటకా=సమూావాముచేత్క కళంకితకా = బురద 

గలుగుటను, కని=పొంది న...ము - నగాటవీ - నగ=పర్యతేమలయం౦దలి, ఆటవీ == 

ఆడవులయందలి, కతక =చిల్ల చెట్లయొక్క_, పరాగము=రజమ్ము ఒక్క_ చెసకా = ఓక్ 

దిక్కు..నందు, (కమి్మి= న్యాపించి, అవచ్చతీక = స్వ చ్చము-గాకుండుటను, మాన్నకుండి 

నకా=పో(గొట్టకండుట చేత్, "కామినీకమన=విటీవిటులయొక్క_, కేళియుకా = |కీడ 

యును, పోక =పోవునట్టుగా, చెడవా=చెడిపోవ్యా (పోవుననుటు. 

తా. తెల్లనైన నతేమాస రా శతులయందలి వెన్నెల లనియెడు నిర్మలోేదక 

(పవావాము లు ద్యానవనములలోని ప్రప్పాడుల తిప్పల చేత గలంగినవై యుండలా 

నవి తేలుట కొకమూలను గొండల యడవులలోని చిల్ల చెట్ల ఫుప్పాడులు వ్యాపించి 

యా కలంక దీర్చి యా నీరు చేర్చిన అనై యుండు నే కాక్క యట్లు చేయకుండిన 

న్మాపవాహములు విటీవిటుల [క్రీడల కుపయోగింపక తాముం జెడిపోవు నని భావము, 

(బురద నీటిలో 6 జిల్లపిడిరా బ్సిన నీరు తేరుట (సిద్దము. 

సీ, శ త్యపాండ్ములు దు+పూరాంతమున. జేరె, 

నిరులుకొ న్షతుపం+దిరుల విరుల 

వలయగానముల యు+_క్తలకార్శ స్రమునఈ జేరి 

మలయం౧పు గమ్ముపోవలులనలుల 
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సౌరభోల్లాసముల్లాతి గ్రుంగ జేక్, 

నలరారు గొదమ వః వులను నెలను 

స్ఫుట జటామస్కరం+బులు ప్రతిచ్యులి. జే, 

నందన ప్లకు సం+తతుల వృతుల 

తే. స్వభృతపరభ్ళత వినుత ఈ సాలపరివ 
దహరహసక్ష్_ప్ర బహురహః*ప్రహరవిహర 

మాణ మానవతీ పరిఃన్లూనిమాని 

వారి వారిజ వనగంధఃవాహా మొలసె, 189 

టీ. తుహెరాంతమునక్ _తుసార=మంచుయొ క్క, అంతమునకా = నాశ కొల 

మందు, (శిశిరర్తువుగడవంగాననుటు, శే త్య పాండిమలు= చల్ల (దనమును జెల్ల (ద నమును, 

(ఇని మంచిగుణములు), ఇరులు కొకా =-ఏింకట్లు (గమ్ముచు నున్న, (చాక పందిరులకా= 

(దాతు కాయమానములయందును, విరులక = పుప్పములయందు, చేశికా = (ప్రవెశిం 

చెను. ((దాతపందిళ్లు బలసీ యల్లికొ నెం గావున నచ్చటం జిల్లదనము ను, పుష్పములు 

వికసిల్ల గా నందు చెల్ల ందనమును బే ననుట)ఆ. ..నకా - అయు క్రుల=(పి యులతో 6 

గూడికొనని విరహముగల్ర్రీలయొక్క, 'కౌర్ళగమునకొ = కృశించుటయందు, ' 
. వలయు గానములు=ావారి యొక్క_క 0కణములును నంగీతములును, మలయ౦ఫు=మలయ 

పర్యతసంబంధుల గు, కమ్ము=పరిమళించుచున్న , వీవలులకొ = వాయువ్రులయందును? 

, అలులకొ=ాతు మైదలయందున్సు చేరెకా=(ప్రవేశించెను, (విరవాముచేత శ్రీలు క్ఫశిం 

పణగా వారి కంకణములు దూసీ పోయెననియు౦ జింతచేత గాననులు మానిరనియు, 

నా చిహ్నములు వరుసగా సుడిగాడ్చులయం౦చుC గంకణత్వమును దుమ్మెదలయంను 

గానమును జేళననుట్క) జాతి = జాజు, (జా త్యేకపచనము), (క్రుంగ (గక = అడం 

పోయా, సౌరభోల్లానముల్ = వానియొక్క_ పరివుళ (పకాళములు, అలరారు 

' ఫుష్చించుచున్న్ర కొదమ కోవులను=గున్నలయిన (కోవివెట్లయ ౦మను, (పరిమళము 

నుట), నెలను=చందునియందును ((ప్రకాళమనుటు), చేరక = ప్రవేశించెను) (వతి 

చ్యుతికాల్యవలి = సన్నా్యాసులయొక్క_) చ్యుతిక = జాఅుటచేత, (వనంతర్తువురా 6 

గానే సన్నా్యాసులు (వ్రతేమును గాపాడుకో (జాలక పోయిరనుట్స, స్ఫుట=స్సప్ట్రము 

లగు జటా=వారియొక్క_జడలును, మస్మ_రంబులు = వేణుదండములును, నందనా 

ఊద్యానములలోని, స్లక=జాష్యిచెట్లయొక్క_, సంతతులక్ = సమాహములయందు, 
(జటా స్వరూపములుగ' నూడలు దిెగెననుట), వృతులక ఉ=అవరణములయ౦ద్యు (వేలు 

గుల వెదుళ్లు గానవవ్చెననుట్సు “వేణుమస్మ_ ర తేజనా” అనియును %ష_పా-వీనం పాం 

తతోవృ త్తి అనియు ని నిఘంటువులు. చేరిక == (ప్రవేశించెను, స్వభృతే = తమ చేత (6 

7 ) 
|. టి tye! |. న 
Soo Fon 
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బోకి ంపయబడిన్క పరభృత = కోయిలలచేతేన్యు వినుత్ = శ్లాఘింపయుడిన్న రసాల= 

తియ్యమౌామిళ్ళ్ యొక్క, పరిషత్ =గోష్టులయందు, ఆహరపహ$=దినదినమును, క్ ప్త 

చెయ (బడిన, బహు=అనంతములగ్కు రవాః = ఏకౌంకములండలి, (పహర=జాముల 
యందు, వివారమాణ=విహారించుచున్న, మానవతీ = ఈలువ్రటాండయొక్క_, పరి 
మ్లూనిమ= హా చ్రైన బడలికను, అనివారి = మిక్కి_లీనివారించు దున్న, వారిజవనగ ౦ధ 

వాహము=జక్ మల వనములమో(దుగా వీవెడు వాయువు, ఒలసికొ=వినశను. 

తా. మామిడితో(టయంమ౭ గోయిలలు చిగుళ్ల కొజుకు గుంఫులు గూడి కూ 

యుచుండలగా నవియనియొుడు గడియార ముల చేత (బొద్దులు గడపుచు శ్రీలుండం 

గా వారి బడలికలు వాయువులు దీర్చునని భౌవము. కడమ సుగమము, పర్యాయాలం 

కారము. “పర్యారెఈా యదిప ర్యాయుతై క స్యా నేకవర్షన”ి మ్మని దానిలక్షణము. 

ఉ. సారెకు గీరము ల్భలర+ నాలము వాఖలలోన. ద్రైమ్మరం 

గా రహీ దన్నధూలళిక కుం + గా నలిపజ్బులు వెంట గ్రుమ్మరం 

గా రొదమించె నందు జిలుఃక ల్వనలత్మీ యు? దద్యచస్సుథాం 

ధోరుచు లానయగా సరహాణు లనుల టిడి పెంపలా బలె. 140 
వై మ్. 

టీ, సాశికకా = మాటిమాటిక్సి క్రీకముల్ = చిలుకలు, ఫల = పండియు 

న్న రసాలము = తియ్యమామిడియొక్క_, శాఖలలో నక =కొమ్మలలోపల, (తిమ్మ 

రం గాక =సం-చరించుచుండ (గా, రహిక =శ్ళ ౦గారమును, తేన్మధూ ళికకు 6 గాక౯ాా 

తత్ = ఆఫలములయొక్క_ మధూళికకుంగాకా=ర సధారకు(గాను, అలిపజ్డు_లు== 

|| 

'తేంటిచాళ్లు; (కుమ్మురం గా=తిరుగ గా అందుకా = ఆవనమ౦మ, వనలత్ష్మీయు క = 

లేజ్వీ చస్పుధాంధోరుచులు_తత్ = ఆచిలుకలయొక్క_, వెచ$= పలుగుల నెడుు సుధాం 

ధః= అమృతరూ పమగునన్న ముయొ క, గుచులు = చవ్రలన్కు ఆనంగా = అస్యాదిం 

| చుటకె , జనులు = భూ(ప్రజల్లవలె నే, సరపణుల్ = గొలుసులను ఇడి=ఉఊనిచ్చి 
మి య 

చిలుకల్ =చిలుకలన్కు పెంప6 గాబలెకా= పెనుచుచున్న ట్లు, రొద=ధ్యని, మించెకొ= 

ఆతికయించెను. 

తా. పండిన తియ్యమామిడి కొమ్మలలోేం దికుగుచున్న చిలుకల వెంబడి 

తుమైనలు మెదల-గా నవి సరపణులవలె నుండె6 గావున్క సనలకీ యు జిలుకల 

పలుకులు విస్ యలరుట కై. మశుష్యుఅవ లె నే చిలుకలకు గొలుసులు వేసి పెనుచు 

చున్న ట్లుండలగా. జిలుకలు రొదసేసె నని ఫావము. 

నీ వృతిహంతృతా శ్రకిటత చన్న భృంగసం, 

ఘపుటంగములచేతం + గాయమె త్తి 
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యమదిశాగత మరు త్పాంణియొ క్క దలిరం, 

గ స్థలాష్టిని దమ్మి+కన్ను "'దెజుచి 

ప్రాంత ఫుల్లామ్ర సం+శృయి త చృటాహకఠా, 

దతి "లీచి చలి జైత్ర + గాంగిలించి 

యురు పరాగపుశాటి 4 నుద్దండ వాప్యుత్స, 

లస్ర)వళ్చీధు ర+త్యస్రముడివి 
తే, క్రమం బలాళ కటకాము+ఖమునం గీర 

చలిత శాఖా స్ఫుటాశోక శరము? గా ర్చెం 

ద ద్రతికి( గాగ. జలికాల6+ దన్నిమంచు 

పాండు రాంగుంగడు విడిచిపో 4 బృదికి మరు(డు. 141 

టీ. మరుండు = మన్మథుడు, [వ...త_ (వతి=(వతములుగల వారియొక్క, 
వహాంతృ తా=హత్య చేతను, ఆత్త్స=సంభవించిన్క కీటతే=ప్రురుగగుట, చన్నక=పోలా, 
భృం...తకా_భృంనసంఘపు= లేంటిగుంపుల నెడు, అ౦గములవెలతక్షా = అవయవముల 

చేత, కాయమె త్రి.=( తాను), దేవా మె క్తి(సన్నా కనులను జంపుటచేత(బుకుగు జన్మము 
నచ్చెనముట), య...లో_ఐ _ యమ=యమునియొక్క_, దిశా == దిక్కు వలన ఆగత 
వచ్చినటి, మరుత్ =వాయువుచేత,, పాణి ఐ=, పాణములుగలవా.డె, త.. లికా_తద బి లు” స గ్ గ? 

భీ=మున్ను చెప్పంబడినతు మైవలకు, రంగసల = న తసలమెన్క అబ్లినికొ=కనులలత 
యం౦స్కు తేమి=తామరయనియెడు కన్ను = న్నేతమును, తెజచి=విచ్చి, (ఆందజ 
_పౌణములు దీయువాండు యముడు మరల నీ మరుని (పొణములను బంపెననుట్ల, అ 
పుట్రినపిదప శిశువు గన్ను ఇజముననుటు, (పాం...తికొ_ _పాొంత=సమిపమందలి, 

టా_తత్ = అతు మైదలయొక్క_, ఛటా = సమాహముయొక్క్య_, హ అలాద్గతిక్షా అల 

వోకళేతను, లేచి=ఉద్గమించి, చెలికా=న్నేపహీతు డైన, చ తుక=ననంతేమా సమును, 
కా(గిలించి=అలింగనము చేసికొని (ఎడయాసీ యాపద6జెందినవారు తమబవెలిని జూడం 
గానే కాంగలించుకొనుట్టపసీదము, ఉ...టిక్ _ ఉరు = నిసారమను, పరాగఫుజు 

థు న! 

పుప్పాడిరూపమగు, ఇాటిక =వ్యన్త్రము చేత, ఉఊద్దండ=అధికమగు, వాపీ=డిగ్గియ యం 
దల్కి ఉత్పల =కలువపువ్వువలన్య స్రవత్ =జూ అంచున్న , నీధు=మక రందమనియెడు, 
రత్య సము _ రతి= తన భార్య య గురతీ దే వియొక్క_ ,అనము=కన్ని టిని, ఉడిపి= తుడిచి, 
(లేన విరహము చేత రతీదేవి దునఖంచు చుండంగా మరల నుడయించి యాయనుకన్నీ రు 

భో వికచరంగ త్ స్థలా. 
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దుడిచె ననుట్స, (క్ మజక్ =మరలను , ప...నక్ - పలా క =మో మగుంబువ్వనియెడు, 

కట కే ముఖమునకా = కటకౌముఖమళువహా సమంము, * ప 

సషింకిద తేయన్న్న శమన కం ల న స స్త ల్ల . 
క్షీ, + మున్ _కీర=చిలుక చేత, చలితీ=కద లింపంబడిన, శాఖాడాకొమ్మయంద్యుస్సు ట=విక' 
సీంచిను ఆశోక=అకశోక పుప్పమనియెకుు, శరముకొ=బాణమునక్కు కూన్చెకొ=సంధిం 

చెను మ..,డు_మంచు = శిశిరర్తువనియెడు పొండురాంగుండం = తెల్ల నిశ రీరముగల 
శివుండు, త్మదతకింగాంగ౯కా = అట్టిరతి దేవికొజుకు, చలికాలకా = చలియనుపాదము 

చెత్క తన్ని = తాంచి, విడిచి = ఇకనినంతటవిసర్డి ంచి, పోకా = పోంగా, (బదికి = 

జీవించి, కూర్చెనను డానితో నన్యయము, చలికౌల మనియెడు శివుం డీ మన్మభునిం 
దుదముట్టం జంపక్క కాలం దన్ని రతీదేవియందు. గరుణించియా మెక వీని విడిచెం 

గావున బెం జెప్పినట్లు (బడికి యిట్లాయె ననుట, 

చ, చిగురు. బికాళికి న్సలము( + జిల్క_లగుంపునకు న్మధూళి6 చం 

టిగమికిం దావి గాలికి పోటీవిటకోటికిం బువ్వులుం దలం 

బుగం గృప నీనియు న్చురభి+పుం స్ప (ము బచాంథధులవచోటం బూనెన 

ట్ర్గుం బ్ర కోర్కులిచ్చుతన + కాత్మం దలంచినద బ్బ చేయనక౯ా, 142 

టీ. సురభి=వసంతేర్తువ్రు (కామధేనువు ననియుం జెప్పందగు, పికౌళికిక= 

కోయిలఇభాలునకు, చిగురు = పల్లవమును, చిల్కు_ లగుం౦పునకుక = శుక నమా వాము 

నకు ఫలముక =పండును, తే(టిగమికికా = భృ౦గచయమయునక్కు మధూలళిక = మధు 

ధారను, గాలికిక్ = మలయమారుతమునకు, తౌవికొ = పరిమళమును్కు విటీవిటకోటి 

కిక = కెమినీకమనసము దాయమునకు, ఫువ్వులుక =ఫుప్పృ ములును, దలంబుగకొ== 

అ ప ¢ a త్త 
దట్టముగా, కప్పక = దయచేత, ఈనియుకా = ఇచ్చియున్కు (ఈనుట త్రై 

థధర్మాముగనుక నది గలిగియు నని ఫుంస్త్వవిళోధము), అట్లగుకా = ఆరీతియ గును (ప 

బు _ (పజ = జనముయొక్క_ , కోర్కులు = శౌమితేములన్సు ఇచ్చు = జసంగున 

టి, తనకుకా, అత్మ౯- = బుద్ధియంము, తలంచిశది = ఊహీంచినద్సి అబ్బటే = లభిం 
|) 

పదా అనకొ = అనునట్లు పౌంధులచోటకొ = విరహులవిషయమున, స్రుం స్థ 

ముకొ = మగతనమును, ప్రూసెక్ = నహించెను, (విరహులనుమా(తేము చాధిం'చె 

ననుట. 

క్తి సుర గా వసంతే ్ట్ న న వ్య కియె తా. సురభి యనంగా వసంతేర్తువ్రును గామ 'ధేనువునుగాన్క నది (శ్రవ్య క్రియైన 

నందుకు, గోరిక లిచ్చునట్టే సామర్థ్యము గలిగి యున్న తేనకు ఆమగకనము గోరినచో ద 

రాడా యనునట్లు ప్రం స్తషుముం దాల్చె నని భావము, 

60 
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సీ, సహకార ఫలరస + సౌరభ్యములం గూడి, 

మాధిగ మోవుల. గదం+బముగ వలవ, 

మలయజోదరత జంభల ఫలత్వగ్గత, 

[థీ మించు చెవుల. గె జైగలు మజియ 

శ్రి కదళోదర+ చృదపుం చఛావడలూరు, 

చకచక బట్టి పా+లికిం బెనంగి 

(దొక్కు కేంట్లకుం గాత + లెక్కింప జెరివిన, 

నంధఫలీప జి + గబరు లలరం 

కే, గేలం గలవంటకపుడావి+కిని బులిమిన 

ఘుసృణములు మించి ననల జీ4 రెసౌెడు వన 

ములు నమేరురజోవృప్రీ. + బూది జివ 

నింతు లెనసిరి పూ(బొద+రిండ్డం బతుల, 148 

టీ. స,..లకొ - సహ కౌరఫల = తీయ్యమామిడిపండ్లయొక్క.., రస = రస 

ముయొక్క_, సౌరభ్యములకొ = పరిమళములను, కూడి=క'లిసీకొన్సి మాధ్వి = తేనె 

మోన్రలకొ=నా తెఅలయందు, కదంబముగక్- = = కోలపముగ్యా వలవక == పరిమళింప 

గా (మామిడిపండ్లర సమును మద్యమును (క్రీ లు (గోలుదురనుట), మ, ..తకా - మఠ 

యజ = చందనము, ఊదరతేకా = లోపలలల్లియుండుటచెత్స జం...ళీక్ _ జంభల 

ఫల = దూదినిమ్మపండ్లయుక్క_, త్వక్ = చెక్కలను, గత = పొందిన, (శీ=కాంతి 

వంటికాంతిచేత్క మించు = అతిశయించుచున్న, చెవులకి = (శో తములయందు, 

గొ జైంగలు = గొజై(గవ్రూలు, మెజయక = (సకాళశింపంగా, శ్రీల గొజ్జైలప్రాలను 

గర్షభూపణములు గా. నునిచికొనిరనుట్రు ళ...లు ౬ ళళికదళ్ == కర్పూర వుటరంటి 

చెట్టుయొక్క_, ఉదర = గర్భమందలి, ఛదఫు = మోవ్రవంటి, పొవడలు= అంగద 

ట్రములు, (పొనారములు, ఉఊ,..కక . ఊరు = తొడలయందలి, ఛకచకళకొ = 

-వెంజసెడుకొంతిని, పట్టి = అవలంబించి పాలికింబెనంగక = భాగమునకు బెనంగు 

లాడంగా, (లేత యరంటి మోవులవంటి పావడలు' గట్టుకొని రనుట),[ తొ. = .కున్ - 

(తొక్కు. = (వాసనలశై తేమతలలు)) (దొ క్క_చున్న, 'తేంట్లకుక తు మెద లకు, 

కౌయలు=తౌ పములను, ఎక్కి ౦పక =అతికయింపంజేయుటకు, చె.. .క్తిక _ చెరివినా 

తు జీమినట్టి, గంధఫలీప జక = సంపెంగపూలవాలుచేత, కబరులుజ[(కొమ్ముడులు, 

అలరక = (పకొశింపంగ్యా (తమ తలలమింద (వాలుచున్న తేంటులకోటుపడి 

నానికి భయముకొజకు నంపెంగవూలు దుటీమి రనుట్సు శేలకొ = హాస్తృమందు, 
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క,..కిక = కలవంటకపు = చితౌన్న ములయొక్క_ , తావికికా=మరిమళముపోవుటకు 

గాను ప్రు...లు = పులిమిన = పూనీకొనియున్న , ఘుసృృణములు = కుంకువుపు(యబూC 

తలు మించక=అఆతిశయింప6గా, (శర్మ_రాన్న ము (చశక్కె_రపొంగల) మొదలగు 

కలవంటకములను భుజింపంగా నావాసన తెలియకుండుటకు( జేతులయందు6 గుంకుమ 

పూవు. జేర్చిరనుట), ననలకొ=పుప్పములచేత్క పే, *.లు - పేర్తెనగాడు = మిక్కి_లి 

యొప్పుచున్న, ననములు=తో టలు, న,..ష్టీక్ _ నమేరు=సురపొన్న లయొక్క., ర 
జః= ఫుప్పాడులయొక్క_, వృష్టిక్ =కురియుట చెత, బూదికొ=భూతీనిి (దుమ్మునను 

టు), చటివకొ=వూయుచుండ గా, ((శ్ర్రీలమాంద 6 బున్బాడులు రాలుచుండు ననుట, 

ఇంతులు=యువతులు, పూంబొదరిండ్లక౯=పూచిన నికుంజములయంద్యు పతులకా=తేమ 

నాభులను, ఎననసిరి=పొ6దిరి. 

తౌ, శ్రీలు లెస్సగా నలంక రించుకొని నికుంజగ్భహములయం ను దమ 

నాథులతో. గీడించిరని భావము. 

వం అట్టి వసంత సమయంబున, 144 

ఆ. కామిని మేఘరంజి మధు+గర్వ మడంతు నటంచు లో నిజ 

శమము గోరి పాడి మణిఃచిత్ర మరు _త్రృణ తొ చిరద్యుతి 

సోము వలాహకావలులు + దోంచి ప్రఫుల్ల కదంబ ్రేత్రకో 

దామ సమిోరణావాతుల( + దాపము నీ నొజుగు న్విచేష్టత౯ 145 
టీ. కామిని=చూడికుడు త్తనాచ్చియారు మధుగర్వము-మధు = వసంత ర్తూవు 

యుక్క_, గర్భము కొనను అడంతునటంచుకొ=-ఆడ చెదననిి లోకా అంతరం 

గమందు, నిజ శ్నేమముకొ=తేన సేమమున్యు కోరి=అపేతీంచి మేఘరంజికాఆమేను 

రంజి యనియెడురాగమును, పొడి=గా నముచేసీ మ.*.లు _ మణి=మణిమయ మెనట్టి 

యు, చిిత=నానావర్ష్యములుగల, మరు త్తృణతే= దేవధనువు అన (గా నిం్యద:చాపమును, 

ఆచిర ద్యుతి= మెటుములయొక్క_, స్తోమ= సమా వామునుగల్క వలాహక్ = మేఘముల 

యొక్కయు. బెగ్గురు పులుంగులయొక్కయు, ఆవలులు=పజ్బు_లు, తోంచి=కనలుడి, 

(ప,-.లక్ - (పఫుల్లజూవికసిల్లిను కదంబజ=కడిమివూవులయొ క్కయు, కేతక=జగేద౦ 

గులయొక్క_.యు, ఉద్దామ=అధిక మగు, సమిరణ=వా యువ్రుయొక్క., అఆవాతులక 

=వీ చుటల చేత, తాపముడొ=సంతాపమున్కు -ఈకొ=కలుగ (జేయగా, విచేస్టతేన్ = 

చేష్టలుడు గుట చేత, ఒఅగుక = సోలును, (ఇచట మూ 'ర్చారూపమయిన మన్య థానస్థ 

చొప్ప యబడనది.) 

తా. పసంతర్తువు హెచ్చి యాండుటచేత దానిమద మడంతునని తన శ్నేమము 

గోరి మేథురంజిరాగము నా చూడికుడు త్తనాచ్చియా రాలాపము6 జేయ(గ్యా నంత 

మేఘోాదయ మె వెంటనే యాచివ్నాము అన్నియు. గల్లి యావక్ట ర్హవందు. బుష్పీం 



‘476 ఆము క మాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

చెడు కడిమి గేద పూలమాంయగా వాయువులు వినరుటవలన మిక్కి లి తాప మొ 

దస మ చేప ముని(౫ నని భానము. (గా నాయమ చెస్టలు దక్కి మూర్చ ని67 భానము 

కే, అతివ పూ స్ష్రందుఖతిం ద+దళ్ళ శాలం 

'జెండి యత డందు నినువుడి + తీండ్రం వోంయ 

మంటి పయినుంట గా దని 4 యింటిపైక్/ 

'దెచ్చుకొంటి నటం చు. బ౯+ తచ్చ వెడలు. 146 

టీ, అతివ= ఆయింతి, పూ... .తికా- పూశ్లెందు=నిండు చందురునివలన, ఫీతిక్రా 

= భయము చేశ, కేదశ ్ మకాలకొ=అచం దకౌంతేశాలయందు, తెండి= తెన్నండి, (శయ 

నించియనుట), అతండు=ఆ చంద్రండు అందు=ఆ చం దకౌంతేశాలయంద్యు ఇ... 

(ోకాఇ గుమడి =ది(గుణమయిన, తీం|డకా=వేండముగా, తోంపకొ=కనయబడంగా, 

మింటాపెక్ =ఉఆకసముమోంద్క్య ఉంట = ఉండుట, కౌదని=కాడదని, ఇంట పెకిక =గ్భ 

హముమిందికి తెచ్చుకొంటికా, (పతిబింబరూపము గా న మటు), అటంచుకా=అని, 

"పెక లీచ్చకా=మిక్కి. లియీందజి చేత, వెడలుక= ఆ చం్యదకాంతళాలనుండి వెడలును. 

లే, భ్రమర గీతిక మాయ పాపంచి మీట 
న (గూడి మిగుల ద+ద కి = దా శ్రుతి గ్గు దీ పాచ్చ 

వే నివారించి లేచి ై+వికము నెదుట 

కులు ఫలింప వనుచు పోటూరి ౪ యుక్సులు ఫు ను బి ట్రర్చి నవ్వు 147 

టీ, భ్ర...క - భీనుర=తేయటులయొక్క., గీతిక = పాట, మాయకొజవమా 

యుటక్కు (వినరాకుండుటక నుట), విపంచికొ=వీణనుు మిటకొ = వాయింప6ంగా, 

దానక=ఆమోటుట చేత (శుతిక = సుతియందు, కూడీ=కలనీకొని మిగులకొజఅధిక 

ముగా, తద్ర క్రిజఆభృ౦0గగా నానుర క్రి "హె చ్చకా=అతళయింపలూా, వే=వేగము, 

గాను, నివారంచి=ఇాలించి లేచి, దెవికమునెనుటకొ=దై వయత్న ముముందణ్క, యు 

కులుజమనయుక్రులు, ఫలి౦పవనుచుకి = తుదముట్రఎని, బిట్టూర్చి = నిట్లూచ్చువిడిచి, 
జారి జాతి డు A) (లు 

నవ్వుకా = హసీంచును, వ్రూర్య పద్య మున నున్న యతివ యను కర్హృ పదమున కను 

వృళ్తి . వేసిక్రోవలయును, 

శే, వెలంది కతితాపదం బయ్యె 1 విరులవాన్సు 

మును దదంఘీ)హ తాడి భ+ ర్చనలు గన్న 

తరులం బొడమిన వూజట + దన కొసంగునె 

సాంచి తజివేచి మిగుల నొ+ప్పిం చు/౧గాక, 148 



పంచమా శాస ము, 477 

టీ, వెల ౧దికి= ఆయింతికి, విరుల బాన్సు=పున్పశయ్య, అతితా పదంబయ్యేక్రా 

=మిక్కి_.లి తాపముచే సెను, మును=ప్రూర్య ము, తేలు - తదంఘేగివా తౌది _ తేల్ = 

ఆయమమొక్క_), అంఘిఇహత=కొలితన్ను లే, ఆది= మొదలగు, భర్హ్సనలు=తిర సార 

ములకు క...లకొ _ కన్న =పొందిన, తేకులకా = వృతృములయందు పొడమినవి= 

ఫుట్టినయా పుష్పములు, పొంచి=వంచించి, తేలీ వేచి సమయము గని పెట్టి, మిగులక = 

అధికముగా, నొప్పించు(గాక=నొప్పిగలుగ (జేయు నేకాక, తనకు, ఊజట = సుఖ 
మును ఒసంగునె=ఇచ్చునా, (ఇయ్యవనుట ) ఆనలగా దోవాదములయందు, తనే 

“ అశోకళ్చర ణావాత్యా ఇకుళో ముఖనీధునా” అన్నట్లు, పాద తాడనాదులగు తిర 
స్టా రముల జెందిన యశోక వృతశ్నము మొదలనగునవి సుఖమునీయవనుట. 

శా,పూజాదంభమున న్చరాకుమెరి ము + న్బూంబోండి నేర్చూందిచే 
చ నాళ తనయా 9 తొజాూాతానల మార్చ కొ స్ర్రసరణికి + దూలి న్త్లరి నాసి ల 

ల 
జాజా జ్యాకులద్య్బ బ్రత్యవయ వె+క్షం జేయుచో వెండి వ 

కోజాగిదిమం గాంచి తల్ల డిలు స్+సు సైపముక మీాజుల ౯, 

టీ. వూయబోండి = అవనిత, వూజాదంభమునక్ = వూజయనెడు వ్యాజ 

ముచేత్స పరాకు మెయిక = హెచ్చరిక లేనియట్టుు ముకొ=మొదలను నేర్పు = 

సామర్థ్యమును, ఊంది= ఆనలంబించి, చేతోజా తానలము=మన థాన్ని ని, అరక్ = ఎ 
మాన్సుటకు, శాత్ర సర ణికొ=శా న్ర్ర మార్గము చేత, తూలికా=-తూ లిక చెక్క, వారికా= 

_్రయకవతిన్సి (వానీ=లిఖించి ల...ప్టిక్ _ లజ్ఞాకానీగ్గు చేతనయిను జాడ్య= జడ భాన 

ముచేత, ఆకుల=వ్యాకులనుగు, దృష యా చూడ్కి_ చేత, (పత్యేవయవ = అవయవము 

లన్నింటియొక్క _, ఈక్షకొ=చూచుటను చేయుచోకా = ఒనర్చ్భు నెడ్క వెండి=మర 

అ, ని మన్ అనా వక్షః=ఆ ఆస్వామివక్షుస్థలమండుు, జాగ త్ =విలనీల్లుచున్న , రనుక 

= శీజేవినిి ౩ కాంచి= చూచి, ఈసుకా (సపత్నీ భావముననగు) నీక్ట యును (ఇది 

యిీర్ష్యాశ బ్బ భవము), తాపముక=సం తాపమును మిజంగక = అఆతిశయింపయగ్యా 

తల్పడిలుకా=పరితీపించును. 

తా. ఆ లేమ తనవిరహ మార్చం దలంచి శాస్త్రోక్త మార్గముగా SEN 

స్థలమందు శ్రీదేవి గలుగునట్టు, సా(మియొక్క_ రూపమును బూజావ్యాజము చేత 

పేహాకులా జిత్తుమువునందు( గలముతో (వాస్కిపిమట అజ్ఞనొంద్రి యాస్వామియొకి 

(పత్యవయవసెస్థవమును జూచుచున్నప్పుడు నక్ష స్థలమందు. దాను [వాసిన లక్షీ 

జీవిని చూచి, తిన సనవకియగుట నీసును దాపము నతిళశయింప6 దల్లడిల్లు చుండు 

నని భావము. 
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చ కుముదసర స్పట సటిక+కూల వనోత్సలశయ్య వాలి సూ 

రి మల. బిశాళిం గుట్టుసుజు + ద్రిక్కగ ధర్మపుడార వట్టు E 

వము రెయి మల్లి కాలి రుతి 4 సక చేయ కయుండ నిల్సు నా 

యమ మజునాంటికిం గలుగ+సాంతగళ చ్చ్రుతి గుంభి తొ శ్రువుల్, 

టీ, కుముద సరః = వెలిగలువడిగ్టియయొక్క_) తీట = దరియందలి, సృటిక= 

సృృటికమణివికార మగు, కూలజతీరమం దల్కి వన=జు ద్యానమంచు, ఉత్పేలళ య్యక = 

కలువపూలపౌొన్చునందు (వాలి = సారల్కి పూర్షిమలన్ = పున్నమలయంద్యు పికౌ 

భికాజుకోయి లగు౦ఫు చెత, గుట్టు = మర్మము, మానమనుట, కుట్టుసు జనుపక్ష మున 

(కొంచెము పాణము), ఊసుటు = (పాణమును, (కిక్క (గన్ =మిగులునట్టు, ధర్మపు 

చార=ధరోగ్టదకభారను, ప,..ము_పట్టు= (గహి౦చునట్లి, "శేషము = మిగిలియున్న 

దాని నేయి=రా తయందు, ము. = .తి_మల్లి కౌ=మ ల్లైప్రూలయ౦ద లి ఆళి=తు మెదల 

యొక్క, రుతి=ధ్యని, చక్క_(గంజేయకయుండకొఆకడ కేర్పకుండునట్లు ఆయను= 

=ఆమె, మటునాయటికికొ=మబు చటిదినము నకు కలుగ కా=జా౦డుటుకు, సాం... .ల్ = 

సాంతే=ామి క్కి. లియు, గళత్ =జాబుచున్న్క (శుతిజవెవులయందు, గుంఖితే=నింపం 

బడిన అఆ(శువుల్=క న్నీ ళ్లు నిల్బుకొ=ానిలు చునట్లు సేయును. 

తా. ఆమె పున్నమలయ౦దు6 చెల్ల కలున డిగియ దరులయం౦దు నృటికమయ 

తీరములయం౦దు€ గలువపూ సెజ్జయందు మేనువై చి యుండ(గాల బగలు కోయిల 

గుంపులు _ఎాణమానములను శీణింప ౧జేయుచుండంగా వాని యాచించి ధరో దక 

ఛారం బట్టి కొంచెము మిగుల. జేసిళొనంగా నా మిగిలిన దానినీ ర్మాతియందు మల్లె 

ఫూల_పై6 'దిరగాడు చే(టుల (మోంత నిరవశేషము జేయకుండ రండవనా౬టికండు 

టకె చెవుల నిండం గన్నీరు నించును. అన౯గా నామోంత వినకుండ నానీ రడ్డపడు 

ననియు, సుగఖంచుదున్న ప్పుడు న్నే కకోణములనుం౦డి జాటిన యశువులు వీనులు | నిండే 

ననియు భావము. ఇచట నామెకు సాత్త్విక భావము వెప్పయుడెను, తే, “సత్త గమన 

మునోవృ త్తితజ్ఞంబు లైన భావములు సౌ త్తి కము లఫ్స భావికేములు.? స్తంభరోమాంచ 

చొప్పు వై స్వర్యక౦ప, నలయ వై వర్ల ్యఘర్శసంజ్ఞ ల దనర్సి” అని దానిలత్నణము, 

తే, నెలంతం గుచకుంభ యుగళ ముం+డియు వియోగ 
జలధి యీందింప లే దయ్యె + సఖులు వంచు 

చున్న పన్నీటి వెల్లిలోం + గొన్నకతన 
ముంప కది లాఘవమున. బే+లింపలలటబె. 151 

టీ. కుచకుంభయుగ ళము_కు చ= పాలిండ్లనియెడు, కుంభ = కుంభములయొ 

క్కు, యుగళ ము=ద్యంద్భము, ఉండియుక్రా=క లిగియు నెలంతకొ=థఉ కోమలిని, 



పంచమాశ్వాసము, 479 

వియోగజలధిక = విరహసము[ దమున్సు ఈందెంప లేదయ్యెకా = ఈ6దజే య లేక 

పోయెను, నఖులు=అఆ మె చెలులు, వ, . .నకా-పంచుచున్న =కుమరించుచున్న, పన్నీటి 
ఎనీ 

వెల్సిక =పన్నీటి[పవాహమును, లో.గొన్న కతనకైముంచినహేతువుచేక, ఆది=ఆ 

కుంభ యుగము ముంపకజమును(గంజేయక, లాఘువమునక = తేలికగా, తేలింపయలడే 

= లేలంజేయంగలదా. 

తా. ఆమెకు. డదాపోపళమనముకొజుకు6 జెలులు పన్నీ రమికేముగా వంచు 

చున్నారనియును, దానిచేకనైనను చాపము దీటక యది యొక సము ద్య సాయ మె 

యున్న దనియును భావము, 

ఉ. చంచలనే త్ర చాల్బ్చు జలః జాతీమృణాల సరంబు వేగ స 

లి ంచినం చాటు తెంచి కబళించి తదూమ్మకు నంగలార్చు రా 

యంచ కుచేష్టం గాంచి యిఈనై ననుగందు మొ యంచు మోమె ప్ 

వీంచినం దోంచు లేనగవు + సేరుచు బోంట్ల కొకింత ప్రాణముక , 

ట్రీ. చంచల న్మేత=ఆచ౦ చలాక్సే, తా...బుకొ _ తాల్ఫు=ధరించిన, జలజాత 

మృణాల=తామరతూ (డులయొక ్మ.., సరంబుకొ=ామా లికన్కు వేగకా== తెల్లవాజు( 

గానే సళ్ళించినక్ =సడలించి యీవల వేయగా పాటు తెంచి=పరు వెత్తివచ్చిి కబ 

లించి=(మింగి తదూప్మకుకా-_కత్ = ఆబిసనాళ్ సంబంధియగు , ఊప్మకుక=(ళరీర 

స్పర్శ చేతనెన) వేండిమిక్సి అం... .ష్టక- అంగలార్చు జూ వగర్పుచున్న, రాయంచజు 

రాజవాంనయొక్క_, కు చేస్ట్రక =వెట్టీ చెప్పను, శాంచి = చూచి, ఇంక నేనియు కందు 

మొయం౦చుకొ=నవ్రు నుజూతు మేమోయన్సి మోమె=ఆ మెముఖము నె) వీవీ ంచినక్రాా 

తాముచూడలగా, తో...వు. తోయ=అగపడిన, 'లేనగవు=అ మెయొక్క_ చిజునగ 

వ్రు బోంట్లవన్ = చెలులకు, ఒకింత = ఇంచుకంత్క _పాణముక, చేరుచున్ =ఒడ € 

గరార్చును. 

తా. అమె తావోపళమ నార్థమై తామరతూ కుల సరములు ధరించి యుండి 

మబునా(డు 'తేల్లవా టీనవెనుక నవి వీడందీసీ పాజవై చిన, నప్పటి పెంపుడు వాంస 

వచ్చి యామృణాళమును గబళించి వెంటనే (యవి యామె విరవాశాపముచేత వేం 

డిమియె క్కి. యున్న వి గావున నావాంసకు గొంతులో 6 గనశె_రంగాసే, ఉమియుచు 

నంగలార్బుచుదుం డెం గావున నావింత. జూచియైన నీయమమ నవ్వు నా యని యామె 

మామే చూచుచుండగా, నామె నవ్వెను. ఆచిరునగవు వలన జెలులకు6 [బాణము 

వచ్చి ధెర్యము గలిగియుండి రని భావము .| పాణస౦ళ యము గలిగిన ప్పుడు నవ్వువచ్చె 

చేని | బదుకుట [పసీద్దము. (ట్రదుకుట ప్రసిద్ధ 
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య లీపితి మిది గీతముల 4 చమ ఏపంచిక నంట బాణి సం 
తొపము సోంశి మెట్టువుయిః నంబు గరంగిన డించి పాడు నా 
లావీనిం దాల్సి పెన్టెమటోల న్మజీ తంత్రులు జజ్వగాం గలా 
లావీని దాన పాడును గశంబును గద్దదమైన మాీన్సడుక, 153 

ట్రీ కోలాలాపీని - కల = అవ్య క్రమధుగ ములగ ఆలాపిని = ఆలాపములుగల 

యామంజుఫాషిణ్సి శీ,..మన్ - (శీపతిమో6ది = శియగపతిమి౭ది గీతముల=గీతీముల 
యందలి, (_పేనున్ =(సేముడిచెత్క విపంచికన్ =వీణను, అంటక్ =న్బృృశింపంలా నే, 
పాణిసంతాపము=విర హము చేతనెనచేతుల వేండిమి, సోంశి=తగిలి, 'మెట్టమయినంబు= 
వీణ మెట్లకు వేసి యున్న మెనము, కరంగినన్ = కరం.గిపోంా, డించి=అవీణనుదించి) 

లాపినిన్ జతంబుజాను, తాల్సి=ధకించి, పౌడున్ = గానముచేయును, నుటీ=పిమ్మ 

టను పెనెమటలన్ = అయా సమువలనంగలిగిన యెక్కు డుచెమ్మటల చేతను, తంతులు 
==తేం౦బుణాకం౦తులు, జజ్వ గాన్ = నానిజజ్వ పడం గాా తౌొన = తానే పాడునుజ 

గా(తమునంబాడును, గళంబులు = కంఠమును, గద్ద ద మెనన్ = డగ్గుత్తుకపడంగా, 

(మౌన్సడుక- = చేష్టయుడుగును; (నానాంటికి విరహమధికమామయొననుట), ఇవియు 
సాత్విక ఫోనములే 

లే, ప్రతికుసునుతల్పమునం జాజి + పడిన తీ ప్ప 
వలయ మలినాంకయుగము వర్తులత. బాలిచెం 

జూడ నిక మాన ధైర్యము + ల్పున్న లనుచు 

నుదతి బోేంట్లకుం దప వ్రాసి + చూపె ననంగ, 154 
టీ. సుదతి = మంచి పల వకునగలయాయు విద, చూడన్ = ఆలోచింప 6౫, 

ఇంకక =ఫావి కాలమందు మాన ధైర్యముల్ =మానమును దాలీమీయు, సున్నలనుచున్ 
జ=పూజ్యములని, ( లేవనుట ), (తపన్ =సిగు చేతు బోంట్లకున్ = చెలులక్రు (వాసీచూ పె 
నన6౫ న్ =లిఖించి కొనుపటీచె ననునట్టు, (ప్రతిక సుమతీల్చమునకున్ =అన్ని పూల పాన్పు 
అందును, జూ ...ము _ జూటిపడిన=కృళత్వ ము చేత వీడి పడిన, తే ప్త=క రీర తాపము చేత ( 

దపింపంుడిను వలయ = కంకణములయొక్క_ , మలిన కానల్ల బడిన, అంకొజచిహ్నూ ముల 
యొక్క_, యుగము=ద్భం౦ద్భము, నర్తులతన్ =వ్యటువగుట చేత, వాలి వెన్ =ఒెప్పెను. 

తా, పూలపాన్సులు శరీర తాపమువేత వాడిపోవ్రు చుండలగా వేటు వేఐ ను 

రల బజచుచుండ ౮౫ నట్టి పతి సొన్సునందును జూటీ పడిన కంకణద్య యముయొ క్క 
మలినములగు గుండని గుబుతులు సుదతి తన కింకమింద మాన శరములు రెండు 

లేవని తాను సిగ్గు చేత య జెప్ప లేక వెలులకు (6 'దెలియునట్లు (వాసి చూ పెనోయనునట్లు 
గనిపించె నని ఫావము. 



ఉ. ఆ వనజాశీ కాశం బూర లాడ నలంగిన సొమ్ము జీరలు౯ 

వేవిన నూడ్చి యూడ్చి మతి + వేజ వహించుట వారక్ష్ ప్పముల్ ' 

గా వనమాలి నేవ యెడ? కాంత నొదుంగక కల్ల తెల్వితో 

నే వలవంత చా జరి+యించిన డొగమి. జూచి నెవ్షక౯. 155 

| టీ, ఆవనజాత్షీ =ఆపద్దాక్సీ కౌంకన్ = విరవాతౌపము చేత్క పారలాడన్* 

పొరలంగాా నలంగిన = కుణ్ణము లెనట్సి సొమ్ల = భూషణమును చీరలున్ =ప 

ములును, నేవినన్ = తెల్లవాఅంగా నే ఊడ్బియూడ్చి=పరిహరించిపరివా రించి, (ఆతి 

శయం౦బున ద్విరు క్షి), మజి=ఆవల, వేజహ్మప త్యేకమయినవాని, వహీంచుట=ధరిం 

చుటయే, వారక్ సములాన్ = అవసరనిర్రీతము లగునట్లు గా, వనమాలి సేవయెడన్ = 
౧ ౧ ర్ం యా 

భగ త్సేవపట్టును కౌంక్షన్ = ఆస క్తిచేత్సే ఒమంగక = వెనుదీయక్క కల్ల తెల్వితో 

చరియించినకొ = నంచరించినను, డాగమిన్ = దాంగకుండుట చేత, చూచి=వీశ్నీం 

చి, (దీనికి వెనుకటిపద్యముననున్న విష్ణుచిత్తుం డన్నది క ర్హ్భపదమ్బు, నెవ్వగక్ = 

ఖేదముచేత, (ముందటిపద్యముతో ననగయము ,) 

(11 

తా. -ఆమె విరహోగిశయముచేత( బొరలి పొరలి నలిన సొమ్ములును వలువ 

లును వదలివదలి మరల ధరించుచ్చు నాధరించుట యనునధి, శృంగారము కొఅ కను 

నట్టు గనుపటీచిి భగవ త్సేనయంవం గాంక్నమానక లేని తెలివిని చెచ్చుకొన్సి గనతా 
ర్న 

క 

పము చెలియకుండునట్లు నంచరించిన, నా విరవాము దాక బయల్బడంగా జూచి 

విష్తుచిత్తుండు ఖేదపడు నని ఫానము, 

ర్ం పుత్తి)యుః దా గోమిని నొక 
a = 

పుత్తయు నటుండుటకు నఃబు చేషుధను॥ 
తావి మట్ @ 

పత్త్రియగు విషుచితుం డ 
—0 లం నే 

పత్త్రపలే కదియు నేత+పంబో యను చుక, 156 
అజాత 

టీ. తాక = అవిమ్షుచిక్తుండు, ఫు త్తియుక=పు త్త్రృవంతుండున్సు కామిని = 

శొకుండుట చేతను ఒకపు త్తి) ముక తనయొక్క యొక కూఃకురున్కు కట్లుండుట 

కుకా=ఆరీతిగనుండుటకును, అబుస్టేకుధనునప త్త - అబుడ్ధ=ఎజుంగ బడని, ఇకుధ 

నుః8=చెజికునిలునియొక 3 ప త్తీ)=ములుకు లుగల వా డును ఆగు వివుచిత్తుండు= ఆగు 

నాపెరియాళువారు ఆప త్త్రపలేకజలజ్జలేక్క అది యుక, ఏతపంబో=ఏమికపస్ఫో, 

61 



482 అము క్ర మాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

తౌ. ఆ విష్తుచిత్తు దెన్నండును మదన శర[పహార మెటుంగనివాండ్సు గాన్రన 

నాయమకు6(6 గలినది విరవామని యెటుయగక ్యూామి యట్టుండుటయు నొక తప చే 7 ॥ గ ( | 

యని తలంచె నని భావము, 

వ తలపోపి దినదిన ప్రవర్ధమాన తనయా తనుగ్గాని కత్యంత దు॥ఖైతుం 

డై తత్కారణం బెటుంగక వల దని మాగ్య రంబున వారించి చూ 
చి యంత కంత కగ్గలం బగుడు గుడికిం జని పూజాంతిము నమస్కగ 
ణానంతేరంబునం, దన మనో నిక్వేదనం బన్న గరి వెన్ను నకు విన్న 
వింపం బున ర్నమస్కృృతిం జేసి చేవా దేవర చాసియగు మదీయ 

| పు క్తి) యేమి గుజించి యో విచి క్రంబగు వ్రతచర్యం గా త్రశోవంబు 
నేయుచున్నది, వలదన్న వన దపుత్తకుండ నగునాకుః బు త్తీ)యెనను 

.... బు త్తకుండై నను దాన యే నేమి సేయుదు, మజటి తన తపశ్చర్య 
తెజంగు మా తపళ్చర్య 'తెజుంగు గాదు, వము భవద్దివస భవజ్జనిది 
స రాత్రులం దక్క గణరా త్ర జూగరంబు అబటుంగ మేము బిసవీ 

జాతు వలయంబులు దక్క బిసవలయంబు లెటుంగ, మేము ప్రసా 
దకుసుముంబు( జెవి. జెరువుటం దక్క నవి గప్పూుకొన నందు శయ 
నింప నెజుంగ మేము వెంబుల భవ త్తీ ర్థంబు గోంలినం దా నంగంబు 
లు దడివపి కొను, నేము చాంద్రాయణంబులం జం ద్రవృద్ధి బడిం గడి 

' " యొక్కించినం దాడించు, నేము నిదిధ్యాస నిశ్వాస నిరోధంబు చేసి 
నం డాం దద్ద్యానదశ వెలికి నిగుడించు, నేము చిన్ముద్రకై. హృద 
యంబునం గేలు సేర్చినం దాం గపోలంబునం జేర్చు, పల్కలోత్త 
రీయంబు లేము వహించినం దాం గిసల యో త్తరీయంబులు వహిం 

చు, నేము సితపత నూ త్నేందుం గీ రించినం దొ బూగందు ను 
పాలంభించు, నిట్లుగా( బ్రనర్తిల్లు చున్న యది, యిది యేటితపం 
బున్మాదంబు గానోపు, నెంత భవదీయ భక్రిగలిగిన మాద్భశులకు 
బ్రకృతి సంబంధంబు విడువ దంత ర్యామివి సీవెటుంగని యది లేదు, 
దీని తెజం గజింగింప వే యనవు(డు,ననుకంపాతిశయంబు నం దఇణ్శాం 
దసంబు నకు మందస్నితంబు నేసి మందరధరుం డిట్లనియె, 157 

ల. ామక్తష్ట్యైతలా = వ 

టీ, తలపోనీ=మె. జెప్పిన ట్లాలోచించి, ది...కికొ . దినదిన్నపపర్థ మాన జ 
నానాటికి వృద్ధియగు దున్న తనయా తనుగ్గానికిన్ జు కూతురి క్క... శరీర కృళత్వ 

= వరత 



పంచమాస్య్వానస ము 488 

మునకు, అత్యంతదు౫ఖుతుం డై=మి క్కి... లిదుకఖించిన వాడే, కతా_రణంబు = ఆ విర 

హీతువున్కు ఎటుంగక' = తెలియక వలదని, వకాగ్ధ్యంబునన్ = మూఢ భావము 

చేత్క వారించి = నివారించి చూచి, అంతకంతకున్ = అప్పటప్పటిక్కి అగ్గలంబగు 

డున్ = విరహము దుసృహముకో6గా, గుడికింజని = స్వామికో వెలశే(గ్సి పూ 

+--నన్ - ప్రూూజాంలిమ == పూజాంత్యమగు, నమస్మ_రణానంతీరంబునన్ = నమస్కాాా 

రమైన పిమట, తనమనోనిర్వేదనంబు = తనమనగ ఖోదమును, అన్న గరివెన్నునకున్ = 

ఆ శీవిల్లి పుత్తూరిలోని మన్నారుస్వామిక్సి విన్నవింపన్ = విజ్ఞాపనము జేయుటకు, ఫు 

నర్న్మమస్మతి6 వేనీ ఆమరల నెజు(%, చేవా== =ఓస్వామిా, జీనర దాసీయగు = దేవర వారి 

దాసు రాలగు, మదీయపు త్రి)=నాకూంతురు, ఏమిగు టించియో= ఏ ఫలము నుగూర్చియో 

(విరించిగుటించి తపంబుసేసె నని భారత పయోగము కలిమింజేసీ యిది కర ర్మపవచనీ 

యార్థక మగు బేళ్యపద ము), విచి క్రంబగు = వింతేయెన, (వతేచర్యున్ = =నియమా చరణ 

ము చేత, "గా(తశోషంబు = శ రీరశోషణమును, చేయుచున్న ది = శకౌవించుచున్నది, 

వలదన్న వినదు అపు త్త్రకుండ్' 'నగునాకున్ = పుత్తులులేని చాకు, ఫు త్తియెనను బు త్ర 

కుండైనను తాన=కూరతు లేనియు గొడుకేనియిం దానే ఏనేమిసేయుదుక = నేనే 

మి యాచరికేతును, మటీ=ఇంకను, తీనతపళ్చర్య తెజంగు = తౌనుదపముచే సెడురీతి 

మాతపళ్చర్య తెఅంగు గాదు, (విలతణతపమనుట్రు ఏము=మేము భ...న్ _భవద్దివసఆు 

'దేవరచారి దినముయొక్క_, (వహారివాసరమనుటు, ఛవజ్జనిదివస= దేవరవార లవతేరించిన 

జయం౦తుల దినములయొక్క_, రాతులందక్క్యాన్ = రాతులయందేకాక, గలు 

గణర్మాత్ = పెక్కు రా(తులయంవమ, జాగరంబులు = నిద లేకుండుటలు, ఎజు౦గము 

(విర హాతిళయమున "నా సెక్ ర్మాతులయందు నిద లేదనుట, ఈరీతిగా నే ముందజను 

'తెలియందగును)), ఏము విసవీజాతనలయం౦బులుదక్క_= మేము తామరపూనలమౌాలికలు 

దక్క_, ఇది భాగవతలవమణము, న యే కంకలగ్న తుల నీ నలినాక్షమాలా యీ బాహు 

మూల పరి చిహ్ని తే కంఖచ్చకొ 8, యీఐా లలాటఫలశే లసదూర ర్షపుం_ా స్తే స్తేవై ప్లవా 

భువనమాశు పని తే యంతి ’ యని యున్నది. విసవలయంబు ఫజుంగము = తామర 

తూండుల మాలిక లెటుంగముు (తాపోపళమనమున కామెధరించె ననుట ఏము 

(పసాదకుసుమంబుం జెవి6 జెరువుట ౧దక్క_= మేము (పసాదలబ్ధమగుపూవు( గర్భమందు 

జెక్కి_కొనుకేకౌక్క ఆవి గప్పుకొన నందు శయని౦ంప శెటుంగము = పూలు మేన 

గప్పుకొనుటను బూలపపైం బవ్వళించుట నెజు(గము. (ఆమె యట్లుసేసె ననుట), 

ఏము వెంబులకొ భవ శ్తీర్థంబ్యుగోలినకా = మేము పానప్యాతములచేత చేవరవారి: 

యి చేకతీర్భంబు పానము చేసినను, తా నంగంబులు దడిపికొనుక = తాను, శరీర 

యు దడుఫకొనును) (తాపశాంతి కనుట), ఏము = "మేము చాందాయణంబు 

లన్ = వాం దొయణము లనియెడు (వతములయందు, 'చం్యదవృద్ధి బడిన్ = చందురు 
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వృద్ధి వెంటను, కడయెక్కి_౦చినన్ = అన్న కబళమువృద్ధింటేసిన, తాన్ డించున్ =తాన్సు. 
దగ్గించును, (విరహాతికయము చేననుట), ఏము = మేము, నిదిధ్యా ననిశ్వా సనిరోధవ్సు | 
సేసినక = బహధ్యానమందు నిశ్యాసములనిల్చినను, తాక =తాను, కద్ధ్యానదశళన్ =ఆ 
(బవ్యధ్యానదకయ౦దు, వెలికినిగుడించున్ =బహీర్లతముల౯ జేయును, (తౌప మోపలేక. 
నిట్టూర్చునిగుడించుననుట)) ఏము= మేము, చిన్నుదకై, హృద య౦బునన్ = ఎదయం ' 
దు శేలు=వా స్తమున్కు వేర్చినన్ =ఊంచిన, తాన్ =తాను, కపోలంబునన్ = చెక్కి. టి ' యందు చేర్చున్ = ఊంచున్సు (చింతచేత ననుట), ఏము, వల్క_లో త్తరీయంబులు= | 
నారచీరలు, వహించినన్ = తాల్చిన, తాన్) సలయో త్తరీయంబులు డా తలిరాక్రం . 
జీరలు, వహీం౦చున్ =ధరించును, ( తాపశాంతికనుట్కి ఏము, సీతపక్ష నూ త్నేందున్ = | 
/ శుక్షపత్షం౦ంబునంద లి (కొ న్నెలను, కీరించినన్ =కొనియాడిన, తాన్, పూశ్చేందున్ = శో సిండు చందురుని, ఉ పొలంభించున్ =దూషి ౦చును, (ఉద్దీపకు య డగుటచేత ననుట్స్ర, ఇట్లు ! 
గాన్ =ఈరీతిగా, (పవ ర్తిల్లుచున్న యది, ఇదియేటీితపంబు, ఆ న్మాదంబుకొనోస్రున్= పెల్తీయెయుండవచ్చును, ఎంతే భషదీయ భ క్లిగ లిగినన్ = మొయందు భ_క్తిరయెంతయుండి ' 
నను మాద్భ శులకున్ = మావంటి వారికి పకృ తిసంబంధంబు=మా యా సంబంధము, (తస , 
యాది మమకార మనుటు), విడువదుడనదలదు,అంతేర్యామివి నీ వెజుంగని యడి లేదు 
='సర్వాంతర్యామివగు నీకల చెలియనిదిలే ను, దీని తెటంగు= ఈపడు చునడవడి, ఎత్తి . 
గింపవే = తెలియంజేయ వే అనవుండున్ = అనంగాా అనుకంసొతిశయంబుననొా . ' 
దయాతిశయము వెత, తీచ్బాంద సంబునకున్ జ ఆవిమ్లు చిత్తుని వెదికత్ఫ్యమునకు, మంద 
స్మితంబు సేసి=చిఅునగవునవ్వి, మందరధరుండు=గట్టు దాల్చు వేల్పు, ఇట్లనియెన్ = 
ఈనత్య మాణ (కమముగా6 బలికెను, 

ఉ. కంధర సీలవర్ల మధు+కెటభ నాగ సుపర్ణ యోగిహ్య 
ద్భంధిభిదోత్డ భోగివని, తాస్వనవచ్చ పసన స్తవచ్చిర 
స్పంధి వసన్ని శాపతిరఃస నుతి దుప యోధివీచికా 
మంధర శేళికాదరస మా శ్రిత ప జ్కీిరోధిసోదరా, 158 

టీ, కంధర=జలగరమువ లె, నీల=ానల్ల'నై న, వర్ల = మెవన్ని గలవాడా, మధు కైటభ=మధుకైటభ రాత్షసులనెడు, నాగ= పాములకు, సుపర్ణ గరుత్మంతుండగు 
వాడా, యోగి= అ సప్రాంగయోగములు గల మునుల యొక్క, వా ద్దంధి=వా దయ 
(గంధియొక్క్మ, భి దా= భేదించుట నేత, ఉత్థే=ఎగ సీనట్టి, భోగివనితా=ఆ(డు'బాము యొక్క) (కుండలినీళ కి “క క్షి కుండలినీనాను బిసతంతునిభా శుభా” యని వామ 
శేశ్వరమహాతం త్రము). స్వ నవత్ =ధ్వనిగ లిన శ్వ సనజనిట్టూర్చు చేత (న్రవత్=|స్రవిం 
చుచున్న శిరస్ఫంధి=:కో పౌలమందుు సనత్ =వనీంచుచున్న , నిశా పతిరస=ఆమృ తేము 

శ 
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యొక్క_, (సుతిజ సావమచెడుు దుగ్ధ పయోధి= పాలకడలి యొక్క_, వీచికౌ=-ఆలల 

యొక, మంధర = మెల్టనె Sl శీలిళా= (్రడయందు; ,ఆదర=అదరణముగలవాయడ్యా 

రా=తోయబుట్టువగు విఖీపణుండు గలవాడా. 

ర్ం కరధృత దరారి వితరణ 4 ఖ శి శ ఈ 

(ఇది ఫపూర్వాశ్వా సాంతమున నచ్చినపద్యముగ నుక నిక్క_డ (వాయలేము) 

తోటక స్తు. 

ద్రుహి ణాండకరండక + + ధూర్వహా గ 

ర్వ రహా రార్భక దుర్భర + పక్ళత పః 

కుహనార్భక వార్భ్భృత + కోనిర్రి హో 

రి హీరణ్మ్యయహర్శ్మ్య్య చిరిమ్షుపడా, 1539 

టీ. (దుహి ణాండకరండక=[బహాండ కటావాములయొక్క_, ధూర్యవా=భా 

రమువహించీన, గర్భ=కడుపుగలవా డా, వారార్భక=కుమారస్యామియొక ్మ...,.. దు 

ర్భర=భరింప (నాడని, పక్య=పరిపక్ళమైన్స తపః=తేపము చేత, కువా నార్భక=క ప 

టచాలు(డవె యవతరించినవాండ్యావార్భ లోకోనిరి = - వాః౭=డఊదకముల చెత్త భృ త== 

నిండిన, కోనిరి=స్వామి ప్రహ్మ_రిణియందుు హారి=ఒప్పుచున్న, హీరణ్మాయహ ర్మ్య = 

స్వర్షమయ మంటపమందుు చరిమ్లు= సం చరించెడు, పదాజ=పొదములుగలవా (డాం 

మ, ఇది యంధో కియథార్భనామ యవనా + సృక్పూూర్జ్య కంబావి వె 

రిదపద్ధత్యవరో ధి వప్ర వేలయ + కేణీవిఘాతే క్రియా 

స్పద సేన్నాగృద కృష్ణరాయ మహేభ్ళ + తృరజ్ఞాన్మదాము క కవా 

ల్యద నాశాస్థుము పంచమం బమరు హృ+ద్యం బైన పద్యంబుల౯ 

టీ." ఇది=-ఈ [గంథము, ఆంధో క్రి=ఆంధభాష చేత, యథార్థ నామ=అన్వర్థ 

నామముగల్క యవనాసృక్ =మఘ్లే చ్చర _క్షముచేత్క పూర్ల=నింప (బడిన, కెంబావి=కెం 

చావియను పట్టాముయొక్క_) (దీనికే యాం(థో కి యథార్థ నామము), వారిదపద్ధతి= 
ఓం - 

మేఘమార్షమునుు అపరో ధి=అడ్జగించుచున్న , వపవలయ=వలయములవంటి కోటల 
౧ 

యొక్క, రైక ణి=పజ్ము_ లయొక్క్మ, విఘాతీ=పడంగొట్టుటయొక్క_) (కియా= కెర్య 

' మునకు అస్పద=కెరణమగు సేనా=దండునకు, అగద=అ(గేసరు.డైన్మ కృష్ణరా 

య మహీ భఖృత్స ౦జ్ఞ=కృష్టరాయ భూపాలుండను పేరుగల, అస్మత్ = నాయొక్క 
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ఆము క్రమాల్వ్యదన్ =-ఆము క్రొమాల్యుద యను (పబంధంబునందు, వాద్యం 'బెన=మనో ౨ లీ - లిెభీ 
సారము లగునట్టి పద్యంబులన్ ఆ పద్యములచేతేను, పంచమంబు = ఐదవది యగు, 
అశా్యానము, అనురున్ =ఒప్పును. 

గద్యము. ఇది శృీదమీణామూ ర్తి మం్మతోషాసనా నమాసాది తాఖండ సాహితీ ధురీ 

రజుండు నా(త్రేయ నోత .పవి(తుండును వావిళ్లవంళపయోరాశి రాకొసుభా 

కరుండు నగు రొమ స్వామి ళా, స్త్రీ చేత ననేక పూర్వ వ్యాఖ్యా నాభి_పొయంబుల 

బర్యాలోచించి రచియింప6 బడిన రుచిస సమా ఖ్యానం బగు నాము క్రమాల్యదా. 

వ్యాఖ్యానంబునందు6€ బం చమాశ్యా సము. 
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ం కృపా బి క శ్రీకారి కృపా స్తైవణ 
'వెకుంళ యకుంఠభ క+వరద పదాబా 
యా వి జ 

సోక వురందాయిత గం 
* 

గా కాకోదరనగోదః యస్థ పతంగా, 1 
టీ. గ్రీ.ణ_ శీ కౌరిజలతీకరమగు, కృ పౌ=దయచేక ,' అక్ష = చల్లనైన, 

ఈ క్షణ=దృ ప్రిగలవా డ్రా వె కుంక=వె కుంఠవాసు డా, అ.*.ద - అకు౦ళ=భంగము 

లేనియట్ల్రు భ క్ష=భ క్తులకొజుకు, వరద=వరములా సంగేడు వాడా, పదాబ్ద= పాడ 

కవములమునకు, అన్తోక=సమృ ద్ధమైన, మగ౦దాయిత =మకరండమువలెనుండెడు, గం 

గా గం గానదిగలవా (డా, శాౌక్రోదరనగ=శేప శెలమనియెడు, ఆఊఆదయ=ఈదయ 

పర్వతమందు, స్థజయన్నట్టి: పతంగాజసూర్యుం డైన వాండా. 

వ. అవధరింపు మనంతర వృత్తాంతంబు. బి 

చ కలం డొకరుండు పేరుకొనం+ గాని కులంబు మదీయభక్సుం డి 

. య్యిల మును వాండు వామనత + నే వసియించిన పుణ్యభూమి యం. 

దుల కొక యోజన త్రయపు + దూరపుటూర వసించి బ్రాహ్మవే.- 

ళల జనుదెంచి పాడు మెము లాలన మంగళ నామ కె శికికం. న్ 

టీ, చే, ..బు-పేరుకొనంగాని= చెప్పరాని, కులంబు=కులమంద లి మదీయ= 

నాదగు, భ క్తుండు, ఒకరుండు = ఒక్క_ండు, కలండు = ఊందడేను వాడు = 

అతండు, మునుజ=త్ ల్లీ) వామనతేన్ =వాను నావతౌరముచేత, ఏన్ =నేన్కు వం. కున్ - 

పసీయి౦ చిన=నివసిం చినట్లి, పుణ్యభూ మియందులకు=దిన్య దేళ_పాంతమునక్కు (ఆ డివ్య 

'జేశము తిరుక్కు_రుంగుడి యనుట. ) ఒకయోజన( క్రయప్ర దూర పుటూరన్ =ఒక మూ 

దురూూజనములు దూరముగల యూారియంమ్మ_ వసించి=నివనీంచి, (బావా వేళలన్= 
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| 
త లీ 

, 

(బాహుముహూ ర్హములయందు, ( తెల్లవాజ నాల్గు గడియలు గలదన6గా ననుట) చను ల 

జంచి=వచ్చి, మంగళ నామె శికిన్ =ఆమంగళనాముకైశికి యను రాగమువేత్క లాలనన్... 
=ఆదరము చేత మముక =మమ్ము, పొడున్ = గానము నే యును. 

తా. పంచమకులనుం మ బుట్టిన మాభక్తుం డొక్కాండు గలం డతండుతొలి '' 
; క 

చేను వామనావతారము చేత వసించిన దివ్య దేశ మునకు మూ6 డామడ దూరమం దొక్ర - 

(గామమం౦దు వనించి (పభాతసమయమయులయందుు మంగళ నామకై శికిచేత మమ్ము “గానము 

నేయుచుండు నని భావము, 

వ. అహారహాంబు నముహోతుండు. 4 
లీ ఆలీ 

క, జాత్యుచితచరిత్రమ మ 

త్ప్రీత్యర్ణం బూంది తనదు + హృదయము శుచి తా 
థి రి | 

నిత్యంబుగయ ద_త్తనుసాం 

గత్యము మసిపాంత మానికంబై యొదుంగక౯ా 5 

“టీ. జా,..వ్క- జాత్యుచిక=తనజా తి కి దగినట్టి, చరితమ = నడవడిరెమీ, మత్చీ9 
త్యర్థంబు =నూ సంతోప ము కొజకు, ఊది = వహీ హించి, “శేయాన్ స్వధరో్మవిగుణః 

పరధర్మా తృ నుసి తాత్ * అను గీ తావాక్యము ననుసరించియనుట. తనదు హృదయము 
=కీనస౦బంధియగు నంతరంగము శు...గన్ _శుచితా = పరశుద్ధత్వ ము చేత, నిత్యం 

బుగన్ స్థిర మగుచుండ.గా, తీ, ..ము - తే త్తను=ఆ చండాల శ రీరముయొక్కాా, సాం 

గత్యము=సంగమము మనీపా(తీ = మనీగుడ్డయంద లి, మానికంబై =మాణిక్య మె 
జదు(గన్ =ఒదియగి యుండగా. 

తా. అతడు  మద్భ క్రో కండైనను మాకు వర్షా_శోమా భారము లఅయందు6 | భీతి గాశ్రన 
నది యెలీ=? తా నాక యాధిక్యమునకు. బోక,తన కులోచి తౌ చారమం దే నిలిచి,తన 
నా దయము నిత్య పరిశుద్ధ మె, యా శరీర సాంగత్యము మసిగుడ్డ శు గట్టిన మాణిక్యము 
నలెనుండంగా. అని మఏదటిపద్యముతోడ నన్వయము, 

నీ చమునై నతో ల్కుబుసాోంబు కొంకియును ని, 

శ్రడి శంఖ చక్ర కుండలము లమర 

| దివెదారికొమ్ము దో + ల్సి త్తియు జోడమ్ము, 
; మెడమోాంది మొగలాకుః గొడుగు దనర 

_  మత్చాదరతయు+ మాను వన్నెబక గు 
ట్లిన యోటి తిపిరిదం+ జెయును మెజయం 
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జిటి తాళములు సంక + పుటిక నొకొ_క మాటు, 

గతిరయంబున6 డాశి* కలసి మురయ 

కే వలుద వనమాలకంశుయు + మలిన తనువు 

బళ్లు తీరువున్ను బెదరు గం౪బుటుం జూపు. 
లు లు 

బసపుంబొటితోలు పల్లంబు + నెసకమెసలో 

చు ేవి అదు. అద ఆన ॥ 
వ గ సెవింప సురియాళు+ వై స్తవుండు 6 

టీ, చమురై న= చమురంటిన, తో ల్లు బుసంబు=చర్మకూర్చాసమ్ము (తోలు 

చొశ్తాయనుట్స, కుంకియు=కుళ్లయియునుుఇ =, లు-ఇ త్తడి=ఆరకూటమయ ములగ 

శంఖచ(కకుండలములు=ళంఖ చక్రమల చెవులవో6గులు అమరన్ =ఒప్పుచుండం గా, 

దివెడారికొమ్ము = గరుడగంబముళ్కు లేక, దీపమునకుం బోయు నేతిచేత నించిన 

పసరపు కొమృనియు౦ జెప్పవచ్చును. తోలి త్తియున్ = చర్మఫుం దిత్తియునుు 

జోడము = ధకుస్సునంజేర్పకఫొ డిచెడు బాణమును, “ చాసానపేతీత శరమొప్పు 

జోడమి ని దేళ్య నామార్థకోళ ము. జొడమ్లని య నేకపుస్తకపాఠశము. ఆప్పుడు 

ములుకులేని బోడి బాణ మని యర్థము. మె...గున్ _ మెడమో:ది=ఆంనముమో౭ంద 

నున్న, మొగలాకుగొడుగు = శేతకీపత్త) ముల ౧వార్చినఛ్మ త్రేమును తేనరన్ = (పకో 

శింపంగాా, (యమొగలాకనునెడ మొగలి అకు పరిమిత్యర్థక ము పర మగునపుడు వలె 

నాక్మోదులు పరమగు నపుడును నిత్య సంధి), మత్సాదరక్షయు=మా పాదుకయును, 

మా...కన్ _ మౌవు=గుజ్జముయొక్క_, ెన్నెజకన్ = మెడమోంది వెండుక లచేక, 

కు. ..ను _ కుట్రిన=కూర్చినట్లి, ఒీటి=కీడువాసీన, తిపిరిదం జెయును=సారకాయ దం 

"జెయు,) మెజయన్ = పకొశించుదుండ (గా, చిటితాళములు=చిజు తాళములు చం 

కఫుటికన్ =చంకనున్న భవనాశిని ఒక్కొ. కమాటు=జక్థూ క్రతూతి, గతిరయంబు 

నన్ = గమన వేగముచేత, తా శీ=కేగిలి, కలసీ= ఏక మె, మొరయన్ =ధ్వనిచేయ6 గా, 

ప...యున్ _ నలుద =న| టువయగు,వనమాలకం కెయున్ జతులసీవూ సల ేరును, (కుతి 

కంటనుట),మలినతనువున్ =మాసీన క రిరమును,( బేహాఖిమాని గా ండనుట), ప క్రైకిరుము 

న్ను=ప స్రైలుగా స్ఫుట మైన (శీ మృ త్తికయున్సు బెదరు. గెంబుట్టు. జూఫున్ = బెద 

రుచు 'నెజ్బనెపుట్టుచున్న చూడి యు, (ఎజ్జని బెదురు (జూపు అనుట) పసపు(బొటితో 

లుపల్ల౦బున్ =పసప్రు + బట్టించిన కుఅంచయగు చర్మపు. జన్ని ద మును (పసపు బొడి 

తోడి వలువయు నని యొక పాఠము, ఎసకమెసంయన్ =పబప్పుచుండంగ్యా సురియాళు 

వైప్లవుండు=ఆ మాలదాసరి, సేవింపవచ్చున్ = నేవార్థ మై వచ్చుచుండును, (ఉరియాళ 

నియుం బోఠము కలను, అపతృమున నవలంబించిన యని యర్థము). 

62 
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ఛా గండాభోగముల న్ముదశ్రులహారు + లప్ప న్నుతు లాడి యా 

దండ న్వేగులు డించి భర్ జనిత +ద్య తాండవం బొడు నా 

చండాలేతరళీలు. డుత్పులకియె + మవాండాలీక స్మింటుచు౯ 

గుండు ల్నీరుగ నెండ గాలి పసి తాశ4కుం జూడ కాస్రాహ్హముక, 

టీ. ఆ చండాళేతరశీలుండు = చండాలురకం కి నితరులగు సజ్జనులయొక్క._ 

శీలమువంటి శీలము గల యతండు, “శంపవో౭ఒపీ మహీపాల విమ్హుభక్ష్లో ద్విజాధికః, 

విష్తుభ క్రివిహీనస్తు ద్విజో౭_పి శ్ళపచాధముళి అన్నట్లనుట. గండాభోగములన్ _గ౦డ= 

ఇెక్కిళులయొక్క_ అభోగములన్ = పరివ్రూర్లత్యములయందు, * ఆభోగః పరిఫూ 

రతా” అని నిఖఘుంటువు. (అనలా అంతట ననుట), ము. ..ల్ - ముద శు=ఆనందబా 

సృములయొ క్ష, అహరుల్ =(పవాహములు, కస్పన్ = ఆచ్చాదించుచుండంగా, నుతు.' 

ల్బాడి=కీ ర్తనలు పొడి, ఆదండన్ = ఆసమిపమందు, (వేగులుజతీనబరువులు, డిం-చి_ 

దించి, ఉఊత్పులకియై=గగు ర్చాటుగలవా (డై, గుండుల్ = పాపాణముల్క నీరుగన్=' 

గానర కిచేతం గరి నీరగునట్లు, బాండాలికన్ =తనవీణను, “బాండాలికౌ తు కం 

డోలవీణా చంజాలఅవల్ల కీ అని నిఘంటువు. మాంటుచున్ =ఆవాయించుచును, ఎం... స్ 

కున్ _ ఎండ=అతపముయొ క్ష. యు, గాలి=వాయువుయొ.క్తయు, పసి=ఆంకలియొళక్స 

యు, తాంున్ =వేధన్యు చూడక=లవ్యము సేయక, ఆ_పాన్షామున్ = అప రావ్హానుగు 

దనుకృభ...బు _ భక్రిజనితీ= భ క్షి చేత ంభొడమిన ఉద్యశ్ = లెస్సైెన, తాండవంబుజు 

నాట్యమును, ఆడుక=ఆడును. ఆపాన్లామనుచోటం (బాన్లామనంగా నహస్సులో 

మూండవఫాగమని అనగా పదిగడియల పా చై క్టు సజ కని కొందజందురు, 

కే. అట్లు దడవుగం గొల్చి సాష్టాంగ మెజుంి 
గర్భమంటపిం గడిగిన + కలంకజలము 

లోని ఉతొట్టి నిండి కా+లువగ. జూంగి 

గుడి వెడలి వచ్చు నది శూద్రు * డిడల గోలి. ర్రి 

టీ. అట్లు.అపశౌరము కడవుగన్ =అలస్యముగ, కొల్చి=సేవనేస్తీ సొష్టాం. 
నము=కర చరణ వట్లో లలాట భుజములతో గూడునట్లు, ఎఆంగి = నమ,న్హరించి,. 
గర్భమంటపిన్ =గర్భగ్భ వామును, కమ్ము. కొడిగిన = తైళనము బేసీన కలక. 
జలము=కలుపోదకమ్ములోని=లో పలనున్న , జాతొట్లి=జాతితొటి, నిండి=ఫూర్తమె ఇ) నై లట న. 

కెలునగన్ =కుల్య గాను చాంగి=(ప్రవహించి గుడి=కో వెలను, వెడి లివచ్చు = వెలువడి 

వచ్చిన అది=ఆయుదకము, కూ దుండు=నాలవజాతివాండుు ఇడంగన్ఒసగయగా, 
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తా. ఇట్లు తడవుగా సేవించి నమస్త రించి గర్భగృవాము6 గడిగిన సంమార్జ 

నోదకము లోపలి తొట్టి వెలువడి బెటికిరాగా౮ దాను పం చనుకులీనుండు-గావున, 

నాయుదకమునంటక శూదుని నొక్షని యాచించి, యతనిచేత(ం చెప్పించుకొని 

పానముజేసి యని ముందటి కన్యయించును. 

యం ఆతండు ముఖ్యజూతీ. గని + నంతన పాయుచు నెండ గాలి నెం 

తో తడవుం బ్రసాద వినియోగము వార్చి వసించుచుం ద్రి తో 
న్రేతరజాతి మెచ్చే దయ + నిడ్డ ప్రసాదము దంజెసాంచి శ్ర 

దాలిశయంబున౯ వినతి + + నంది భుజించు. గొనుం సంకల. 9 

టీ. అతండు=-అదాసు (డు, ముఖ్యజాతిన్ = _కేష్థజా తీగలవానిని, (యాహ్మా 

కాదులననుట్స్క, కనినంతన = చూచినమా(తే నే పాయుచున్ = తొలంగుచున్ను ఎం 

డన్ =అతపమందును, గాలికా=వాయువునంగును, ఎంతో తడవున్ =ఎంతో సేపు, (చిర 

కెలమనుట)) (పసాదవినియోగము _ (పసాద=[పసాదముయొక ్మ-; వినియోగ ము= 

పంచి పెట్టుటను , వార్చి = నిరీతీంచ్చి (ఊ. “ఇంతనశేలయేను భుజగేశ్వరురాక య వార్చి 

నాడ నాక ౦తవు నంతకుం గుడువ నాలి నీళులు (దావ దృష్ట యొ) క్క తీయు 

తలేిదనియును; తే. “అనిన నీరాక వార్చి మహాశతోడ్కనున్న వి ప్రునికోర్కి- నీ వొక్క... 

భంగి” ననియును ; “అను నారాక వార్చి నీ వధికనిష్థ నిట్టులున్మి_కిం గారణంచేమి 

కోరి. 'యనియును; ఇత్యాది శాంతిపర్వ (ప్రయోగము లుండుట నిచ్చట గొందణుపే 

తూర్గక మని చెప్పునురు. )వసీంచుచున్ =నివనీంచుచున్నుతినర్దేతరజాతి- తిఐర్ల= (బవా 

శ స్త్రియ వై శ్యులకం టె, ఇతర=అన్యు (డైన) జూతి=శూ దజాతీగలవా(డు మెచ్చి= 

హర్షి చి దయన్ = =తీనయందలికృ ప చెత, ఇడ్డ=పస (గిన, (పసాదమున్ ౩ దండెసా€ 

చి=చేతనున్నదండెసాంచి, (శ్రద్ధాతిళ యంబునన్ = అత్యాస కి కిచేత్త వినతిన్ =- వినయము 

చేక్క అంది = అందుకొని, భేజించునొ = సాపడును) తదంబువున్ =వానిచే నియ్య 

బడినతీర్ణమును, కొనున్ =(గహీ౦చును. 

తా, ఆత (డు గర్వ మించుశేని లేనివాండును [(బసాదాములయం దత్యంత 

డోద్ధ ౫ అవాండు ననియును భానము. 

వం “ఇట్లు దన దివాకీ ర్తి రిజని నగు పరమార్థి నై నై చ్యంబు సకలజన 

_శోచ్యంబుగా గుడి లాయరా తూంపరాణే కడ నిలిచి బహారావరణ 

ల చే పదశ్నీణంబ కావించి ప్రాదైెక్క నిజపక్క-ణంబునకుం బోవు చుండు 

“ముండి యొక్క_నాండు, 10 

తీ. ఇట్లు=ఈరీతిగా, తే, .=నిన్ _ తేన= తనయొక్క, దివాకీ ర్తిజనిన్ = జనికృష్ట 

ముగుపం చమ జన్మముచేత, “బంచాలప్ల నమాతెబ్ల దివాకీ ర్థిజన౦గ మాళి  అనియమీరమా, 
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ఆ...బు - అగు== కలిన్లట్లి, పరమార్థి = అధికమగు నా ర్రినల్ల నెన, నైచ్యంబు = నీవ 

భావము, (జాత్యుచిక విన మభావమనుట), స..గాన్ _ సకలజన = ఎల్ల వారలకు, 

శోచ్యంబు గాన్ =శ్లై కారము గా (గను, (ఇతని. జూచి యందు జాలింబడి కనికరం. 

తు రనుట్కు గు :.*డన్ - గుడి= కో వెలయొక్క., లా6ంపరా=చదరమగపలకతాలుగల, 

తూపరాణికడన్ = జలదారిదాపున్క నిలిచి=నిలుచుండ్క కొలిచి = సేవించి బహీ 

రావరణ పదకీణంబ కౌవనించి = బహీక( పా కౌరమున కొనల సఅఠగొన్సి (తౌన్స 

బంచముండగుట చేత గుడిలోపలికిం జనండనుట), (ఫొ చైెక్కన్ = పొద్దుపోంగా) 

. కున్ _ నిజజస్వ కీయమగు, పక్కా_ణంబునకుజప లెక, * పక్కా_ణళ్ళబరాలయణి 
అని నిఘంటువు. పోవుచుండున్ =ననుచుండును, ఇట్టుండి=ఈరీతి వచ్చుచుం బోవు 

చుండి, ఒక్క. నాండు=ఒక్క_దిననంబున, 

ర అద్దమరే యద్రాసరి 

యద్దండ వీడాలగాహీ+ తౌలయ కనా 

కూూద్దండ రవము విని చను 

వ్రాభ్రాయె నటంచుం బాడం + బోవుచుం దో”వ౯, 1]. 

టీ. అద్దమ రే= =అర్ష ర్యాలేమునందు, అద్దాసరి = ఆదాసుండం, అద్దండన్ =లిస 

మాపమంద లి. ము - 'సిడాల= పిల్లి చేతను" తు ర్చి జాలా మార్జాలః " అనినిఫఘుం 

టువు. గాహితం పవేశింపలుడిన, అలయ=ఇంటియంద లి, (కోళ్లగుడిన యనుట.) i 

క క వాకు = కోళయొక్క._, ఉదండ=అధిక మెన, రనము=రనలళిన్కి విని=అఆకర్లించి 
ర్న య ఏ pan Cage ఖీ 

చను పొద్దు= తాను నిత్యముం బేయెడు సమయము, ఆయునట౦చుక్ = అయ్యొనను 

కొని పౌడంబోవుచుకా = గానముసేయ నేయుచును |త్రోోవకొ==మార్ల మంగు, 

తా. అర ర్భ ర్యాతసమయమందు6 గుక్క ్టటాలయ ములో నికి 6 బిల్లి చోర లగా నవి 

'వజచి కాత లన దాను విని వేళువ కోడికళూంత లని తలంచి తాను నిత్యము గా( 

చాడ చేశాడు సమయ మార నని బయలుదేటిపోవుచు మార్తమందు, ఇడి ముందటి 

కన్యయ మగును. 

ఆ, మరులుదీ మెట్టి *యిరు లన్న నో యని 

యెడు తమి స గాడు + పడి పొలంబు 

లెల్ల దిరిగి తూర్పు 4 డెల్లనౌతలణి నొక్కు. 

శూన్యగహనవాటి? + జొచ్చి చనుచు, 12 

టీ, మరులుదీ6 గ=వెల్టితీ ను, మెట్టి=ఆదాసరి తొక్కి, ఇరులన్న క = -చీం 

కటు లనిపిలువగాన్కే ఓ యనియెడుడాడీ యని పలి కెడునట్టి, (5 టీకి-దంకిటియనుట్సు, 
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తమి నకా=చీ(కటి రాతియందు, “తమిసా తామనీరా(తి8? అని యమరము. కౌడు 

పడి=(తోవదప్పీ కలువరపోయి పొాలంబులెల్లక్ = ఎల్ల పొలములన్ని యు, తిరిగి = 

దిముదిరిగి తూర్చు=పాస్టిళ , తెల్లనాతటీక = తెల్లంబడుసమయమందు, (|పభాతేసమ 

యమనుట ), ఒక్క_ళూన్యగ హనవాటికా = ఒక పా డెనయూరుగలయడవియందు, 

చొచ్చి = (పవేశించి చనుచుకా =పోవుచు. 

నీ, ఇడిసిన యిడుపుల+ యెడల. బొశ్రు నుత్త, 

శేను గసెంద కో+రింద వొదల. 

గెడసిన గరిసెల+క్రింద లాల గ్రుస్సీ, 

యదవకాయసురముండు + నాఖుతతుల 

సగముదుమ్థునం బూడి + చిగిరింత వామూయగ/ 

జరిగిన నూతిపా+తర బొజియల. 

జీవులు ప్రాలీడ్వం+ జివికిన వెలుగుప, 

ట్రున( బండి యెండీి కుంగిన గునుకులః 

తే, బెంటదొగ్తళ్ళలో గడు+పంటి కతు 

చలనములఈ. గ్రుక్కు జీర్ణోతు+వులం బొలంబు 

దుండుగల మళ్ళ రూకారులం+* దూరి రాడు 

చిక్కు నేతాల పాడరిసీమ( జనుచు. 18 

టీ. ఇ...లకొ-ఇడినసీన=విరిగిన్స ఇడుపుల యెడలకొ=వాకిళ్ల్ యాభయ పొ 

రృ గములయంచు, పౌ...లన్ - పా శేంను=చిటి శే గు చెట్టయొక్క_ యు, ఉత్త ర
ేను=ఆ 

పొమార ముల యొక్క-.యు, కసెంద=శకౌ సమర్దములయొ క ్ మయ్బు ఛోరింద=కోరింద 
౧ 

ఇటయొక్క్మ_) ఫొద లక = పొదరులచేత, క.. .దకా-శెడసిన= కీందికొ టీగిన ట్టి గ రిసెల 
ళం 

(కిందన్ = గా బెబొట్టల(కందను లా(గలక = బొెక్క_లయందు, (కుస్సి=కృశించ్చి ఆద 

వకొంపురముండు = క్రోన గా 6పురమున్న ట్రై; అఖుతతులక = మూపకములగ౦పుల చేత, 

సగము=అర్థ భాగ ము; దుమ్మునన్ =: గా లిదువ్వ బె
తే, ఫూడి=పూడ్స్చ బడి, చిగిరింతే=చిగి 

రింతగడి, వామూయిన్ = మొగ ముమూయ, పె, . అన్ - పెరింగినఐ ఎదిగినట్రి, నూత
ి= చెందు 

Ce 

డుబావులయొ క్కయు, సా శర= పా శరలయొక్క_ యు బొజియలన్ = బొందల 

చేత (నూక సాంతర గుంటలు సగముప్రూడి యదిమొదలు గడమచిగిరింత బలసియు 

a "అం 3 =: స = వ్ 

న్నదనుట్సు-చమలు=పీ సీలిక లు, (సౌలు = బియ్యమును, ఈ సన్ = ఆకర్షించు కొని 

పోగా, చి.. .నన్_చివికిన=జీర్ణమయినట్టి,
 వెలుగు పట్టునన్ =దొడ్డెక ౦పలపట్టు

న, పండి 

= పచ్చంజారి, ఎండి=శుష్మ్మి_౦చిి (కుం...లన్ - త్రుంగిన=అడణిపోయిన, గునుకు 
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లన్ =గు నుకు గనవుచేత, "పెంటదొగ్షళ్ళలోన్ = సెంటలమో 6దిదొగ్గలిఏట్టయ 05ు, - 

పంటి = కడుపు వెన్నున నంటుకొని, (ఆకనములేక నకనక లాడుననుట్స, కు 

జ మోసములయొక్క., చలనములన్ = కదలుటలచెత, (క్రు...లన్ - కుక్కు ఇ వ. 

అడంియున్న , జీర్జోతువులన్ = ముస సలిపిల్లుల చేయను, “తద్చ ఎం చేశ శువుంయ కే 

ఓ తుర్చిడాలో మార్చాలి అనియు నిఘంటువు.పొ.. లన్ _పొలంబు= పొలముయొక్క,. ' 

దుండగల=దుండిగ ఫుంటెట్ల చేతను) మళ్లజవరిమళ్లయొక్కా 'ద కెరులన్ = జారుగసన్చ. ; 

గంటల చేతను (కృషి లేక ముండుటచేకి బొలముల౦ను నుండిగ ములుకు, నరినుళ్లోయందు ' (| 

వీరణపుగంటలును మొ లి చినవనుట),తూ లి= నేలకు వాలి, రాడుచిక్కు న్మిటాడుమా శ్రే. 

ముమిగులునట్లున్న , ఏతా లజ ఏతీములుగల, పొడరినీనున్= పొ డడచిన భూమియందు. 

(కూచము మాత్రము గనుపడుచు జల యం లేములం ధుమ్లునం బూడీపోయిన పాడు 1 

భూమి యనుట్కు చనుచున్ =పోవుచును, . 

క, అపమార్లత నరుగుచు మా 

ర్లు భా మార్షవపుం గంటా కంబుల గాళ్లెకా 

విపరీతత నూడ్చుచు నే | 
రుపున నేరు లీడ్చి+ తోగయుచు( జనుచుకా. 14. 

టీ, అపమార్షతన్ =| తోవదప్పుట చేశ అరుగుచున్ పోవుచు మా...లకాం ' 
మార్గప్రు=తౌనుబోయెడిమార్గమంద లి, శామార్గవపు=డా క్రశేనిజెట్లుసంబంధులగు, “ఆ. 

పామార్గకెఖరికో ఛా మార్గనమయూూార కౌ’ యనినిగుంటువు. కంటకంబులన్ ==ముండ్ల ' 

న్కు కాళ్లన్ =పాదములయంద్భు విపరీతీతన్=ఎమరు తెగుట చేత, ఈడ్చుచున్ పోరా .. 

బ్బుచ్చు చేరుప్రునన్ =ఈ పాయము చేత, పల్లేరు=పళ్లేరగాయల్సు ఊడ్చి = నేలమూందం 

శాళ్లీడ్ని, త్రోయుచున్ =(తొ్ యుచునుు చనుచున్ =పోవుచును, 

శా.కాంచె న్వ్వైష్టవుం డర్ధయోజన జటా+ఘాటొ ఫ్ధ శా ఖోపశా 

ఖాంచర్థూటచరన్మరుకీ య దప్+యగ॥ ప్రేమిలోద్యచ్చదో 

దంచత్కీ-టకృత వణచ్చలన ల ప్యాపాది'తా ధ్వన్యని 

స్పంభారా శ్రమహాఫలోపమ పల స్ఫాయ ద్వటయ్మాజముకా. 15 / 

టీ, వైప్పన్రండు=అభాగనితు(డు, అర్ధయోజన = శిండుపరుగులదూర మునజి 

కుంగల, జటా = ఊడలయొక్క_) ఘాటీ= సమో హా మందు, అర్థ ములిచినట్లి, ఖాఖా= . 

కొమ్ముల యొక్క... యు, ఊపకాఖా=[ పక్క. కొమ్మలయొక_యు, అంచళ్=ఒప్వుచు 

న్న రూట=గుంపులయందు, చరతొ=నంచరించుచున్న, మరుత్ =వాయునుయొక్క_, 

రయజ= వేగముచేత, దవీయః=దవ్వు గా, (పేషిత= చిమ్మం బడినట్టి యు, ఉడి క్ల = ఎగురు 
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చున్న ట్టి, ఛద=అఆకులయందు ఉదంచత్ =స్ఫుటములగుచున్న 3 కీట్రఆపురు గుల చేత, 

కృత=చేయయబడిన, (వణ=బొందల నియెడు, ఛలన=వ్యాజముగల్క లిపిన్ =అవ్షరము 

లచేత్క ఆపాదిత=స౦ం పాదింపయిుడిన, ) అధ్వన్య = మార్ష్గస్టులయొక్క_, నిస్సంఇార= 

సంచారాఫావముచేత్క ఆ చగ్తే= పాందంబడిను మహాఫల- నమువాత్=|శేస్థమెన, ఫ్రల= 

పుణ్యఫల ముతకోడ, ఉపను = సామ్యముగల్క ఫ ఫల= పండ్ల చేతను, సాయత్ = = వృద్ధి 

బొందుచున్న, వటత్ముజమున్ =మబ్లీ చెట్టును, కాంచెన్ -చూచెను. 

తౌ, అభానవతుం డామార్గమందు "ండుకోసుల వెడలుపున నూడలుడిగి యూ 

డలయం చే యేక శాభోపశాఖలు గలిగి యాళశాఖలయందలి యాకులమో6ద బురు 

గులు దొలిచిన బొందలతో. గూడ నవి వీడి వాయువళముచేత దూరముశా. గొట్టు 

కొనివచ్చి యెగురుచుండంగా నావృక్ష మచ్చట (బహ్మురకస్సున్నది, య్యితోవను 

ఠానలదని నూర్గస్థులకు చలియుటకు నాయాకులనెడు జూబులమి6ద6౬ బురుగులచే. 

దొలువంబడిన గీత అనియెడు నక్షరములు (వాని పంప్రచున్నదో యన్నట్లును, డాని 
a దా 

వలన మారసు లా మార్గమున సంచరింపకుండుటంజేసి, మవోపుణ్యఫలముచేం గలి 
౧p ౧ 

ననుటుకు సమానముగా గొప్పలగు పండ్లచేక నొప్పుచున్న యొక్క. పెద్దమలటి వెటును 
అ య యో ద అ లబ 

జూచె నని భాపము, 

ఆ. కాంచి యాత. డొక్క+కాలిత్రో వయు నంత. 
గాంచి యందు చెరున్రం + గాంచినదియ 

పరమలబ్దీ గాన + ద్యరితంపుగతి నవ్య 

టావనీజ్ మంత + నంత గదిసి, 156 

టీ. శాంచి=అపృక్షమునట్టుచూ చి, ఆకే ండుక =ఆభ కుండం, ఒక్క కౌలిి త్రోవ 

యున్ =ఒకకెలిమార్గమును, అంతే -గాంచి=అంకేట (జూచి అందున్ =ఆపాడడచిన 

నీమయం౦దు , తెరువు గాంచినడియ=మార్గము (జాచుటరే, పరమలల్టిగాంగక = పరమ 

లాభము గా త్వవెతంపుగ తిక =శీఘగ మనముచేత , అన్య టావనీజము=అమజ్తీ చెట్టును, 

ఆంతేనంతక =ఆంతేటంతేన్కు కదిసీ= చేరవచ్చి, 

నీ, ఎలనిటి బొండలం+బుల( బోలె మెద డెల్బ, 

జు చైచిన డొల్లు* పుజ్జై గములు 

నెజుచి న బీజ 4 లేర్పడం “దుదముట్టం, 

జీంకీన నులిపచ్చి + కీకసములు 

._ దొనదొనయను నీల + తుస్పైల రూ పేరు, 

శ పడక కంపలను 'వే౪లెడు కరుసులు 
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ధూళ్లమ క్కె_క్కి మం+గళ్ల తిప్పలు రయ, 

వడువున గాలీ నాఃడౌడు నెజుకలు 

శే, దునిసిన వరాంగకముల బొ+త్తులను గమిచి 

పోక యుండొంటితో. బిజు+వీళులాడు 

శాగపదంబులుం బదపహాతి 4 వృస్సి నలుచు 

వరుగు దజుచగు మురుత్రా,వ + నరిగి యెదుట. 17 

టీ. ఎ... లెక_ఎలనీటి= లే శనీఠుగల, బొండలంబులంబోలెక్= కుంకౌయ 

బొండ్లములవ లె నే, మెద డెల్లక=మ స్తీష్క_మంతయు, జుల్దిజఊటుకొన్సి వై చినకొ= 

పరివారింపం గాడ్ ల్ఫు=దొరలాడుచున్న, పు స్రైనములుక జ నరకపాల సమూ వాములు 

ను,(ఎళ్ నీరు దాని పారవై చిన ెంకొయ బొండ్లములవ లెనే తలకాయల మెదడు జుల్జి 

వేయగా నాఫు ఆలు డొల్లుచున్న పనుట్స, ఎజచిగీటేనజీజలుజమూం౦ం సముగీచు కొన్న గీజు 

లు ఏర్పడన్ =క నుపడునట్లు, తుదముట్టక =కడ వెడలు నట్టు, చీకిన= చప్పరించిను ను. ..లు 

_నులిపచ్చి=కొం చెముపచ్చి గల, కీక సములు = ఎముకల నకీక సంకుల్యమస్థి చి అని నిఫఘుం 

టువు,దొనదొనయను=దొనవొన యనియెడు ముసరికొను చప్పుడు గల, ఈ గాతు ప్రైలకా 

=మత్నీ కొరాసుల చేత రూపేరుపడక=రూపము జెలియరాక, కంపలను = కంప 

'వెలుగులయ ౦దు, (వే లెడు=( వేలాడుచున్న్య, కొరుసులు=పచ్చి చర్మములును, ధూళ్లకా 

=దుముల చేతను, మకెె_క్కి. = మక్కు_డువారి, మం...లు మంగ ళ్ల= కే రకులయొ 

క్క తిప్పలు='పెంటలు, రేలనవడువునకా =శరే(గినట్లు, గాలికొ=వాయువుచేత, అ 

=. .లు-ఆ డెడు=చలించుచున్న, ఎజఐకలు= వెం డుకలును, తు. . .లన్ -తునిసిన =ఖండిం 

పంబజినృనర=మానవులయొక్క_, అంగకములన్ = అనయవములను, పొత్తుల ను=కూడ, 

కమిచి=కబలళించి, పోక=అనలజరగక్క ఒండొంటితోన్=పరస్పరమును పిటుపీ(కు 

లాడు = వాదులాడుచున్న్క శ్వాపదంబులుకా = దుష్టమృగ విశేప.ంబులునుు పద 

వాతిక=కౌలికన్ను చేత, (వస్సీ=[వయ్య లై, వ. ..గు-వలచు=కంపుగొట్రుచున్న; నరు 

గుఎమాంసఫువరుగును (వరుగనలా గృ్మధవిశేషములనియు ౬ జెప్పవచ్చును),తేజిచగు 

=దట్టము గా6గలిగిన, ముర తోవకాఎమాం౦సములుమురిగి యున్న దుర్షంధమార్షమున, 

అరిగి=పోయి, ఎదుటక=నుందణ. 

తా. అబహ్మరకత్ష సృ నేకులను బట్టి చంపుచుండుం గాన నాపదేశమందు 

మెదడు జాజ్జివై చిన కపాలములును, ళల్యములు మాంనముతోడ నోట అచి పండ్లగీటి 

తిని పౌర శేసీనయవియును శరీరములు చర్మములాలిచి కంపల మింద వేయగా నీ. 

"గెలు మాయి రూపు గానరాకుండునవియును, బహుకొలము గా ననేకుల( జంపుటచేత 

వారి తలల వెండ్రుకలు కుప్ప లెపడియుండి ధూళిచేతం గొంత _బుంగుడువడి గా గొ చేత 
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మంగళ్ల్ పెంటలు శే (నట్టు శేగనచుండు నవి యు నుుదుని(ఉపోయిన మానవావయవముల 

నవ్వల నిన్వల 6 గబలించి దుష్టమృగములు వీ కలాడుచుండునవి యువ, గాళ్ళందన్ని 

(బద్దలు చేసి యెండవేసీన వరయగులును గలిగి, యిట్టి భీభళ్సర సౌసన్సదం౦ జైన యా మురు 
మార్గమున నతీ6 డరుగు చుండె ననిభావము. 

నీ, ముంగాళ జూంగిపె + ముచ్చుజూపులు వర్వ, 
లొ Q__ 

బొమిక లెత్తుచుం బాటి*+పోవు శునులం 
బలలతోరణములు 4 వట్టి బిస్టైగయ శా, 

ఖాధూతి నెనయు కరకముల రొదల 

నడ్లంబు దిరిగి త+లావాతిం బడి రొండి, 

హా స్పంబు లిడి యంగ+లార్చుక పుల 

డబ్బాటుమె నొక్కె+డలు సూవీ యవి మాయ, 

_ నడల వేజడం జూపు + వ్యాపృతులను 

తే, నెవ్వండో యొక్క_6 డున్న వాం + డిందు వాడు 

నరుండు గాండింధనాధికా+హరణమునకు 
'వేళయును గాదు పొలగాలి + వీచె చెరువు 
నెడ పనుచు జూలీగొని సంశోయించు వేళ. 18 

టీ. ముంగాళ్లన్ =ముందటీకాళ్ల చేత, చాణి=చాణిలిపడి, చునొ=ఉపర్మిప దే 
శమున, (ముచ్చు6 జూ ప్రులు=దొంగ చూపులు, పర్వన్ =వ్యాపింపంగా, బొమిక్లలుకా 

శళల్యములను, ఎత్తుచు=ఎత్తుకొనుచు, పా. ..లన్ _ పాటీపోవు=పరుగులిడుచున్న , శు 
నుల౯=ర్ క కల చేతను, పలలతోరణములు= మాంనపుందో రెములను, పట్టి=క అచుకొని, 

విట్టు=పెల్లు గా, ఎగయ=వెగసీపోవంలగాా  శాఖాధూతిక్ = కొమ్ములం గదలుట చేత, 

ఎవె...అక్రా _ ,నీగయు=ప్రుట్టు చున్న కొ౦ంకముల = రాబులుసలయొ క్ష, క రాశి వూ 

పృష్టస్తుక కసా న్్" అని నిఘంటువు. రొదలక్షా =ళబ్బముల చేతను, అడ్డంబుదిరిగి= 

ఆ్యబవ్మారవతస్సున కజ్రాలుఎచ్చి, తలాపహాతికా = అఅచెక్ని వేటును, పడి = పొంది, 

( బెబ్బందినియనుట,), రొండికా=కటి పదేళమంమ్క, హ_స్థంబులుఇడి= చేతులిడుకొని, 

అంగలార్చు=మిడుకు చున్న, 'కప్పులకొ=కోం౭తుల చేతను, డబ్బాటుమైక=వాశా త్రార 

ముగా, ఒ కై డలుచూపి =ఒ క_దిక్రు గానుపించి, అవి=ఆ |ప దేశములు, మాయకొ= 

ట క్షు చెత, ఆడంగక్=కనంయబడకపోలా, వే అడకొ=మటజియొ క.దిక్టు ను చూప్ర= 

కన6బణుచుచున్న , వ్యాపృ తులను=వ్యా పొర ముల చేతను, ఇందు= ఈ పడేళమందు, 

ఎవ్యండోయొ క. (డున్న వాడు వా(డ్కు నరుయడుగాండు=మానవ్లండుగాండు, ఇం... 
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కుకా _ ఇంధన==శుప ,_ములు, ఆదికజ మొ దలు గా ౧గలవన్యవస్తునులయొ క్ర, ఆవార. 

ణమునకుక= తెచ్చుటకునుు వేళయునుగాదు =సమయంబునుగాను, పొలగాలి=మాం 

నపఫుగాలి, వీ చెకొ=వినరను, తెరువుక = మౌర్గంబును, ఎడపు= ఎడారి, అనుచుకొ 

ఆనితల(చుచు, జాలింగోని=దిటము చెడి, సంకయించువేళ కా= సందియ పడునప్పుడు, 

నీ మృత మర్యు ర రెంటాన + నిడ్డ( జాలక నెత్రు, 

రంజిల్లు పెనుపొట్ట + ముంజివానిం 

బల్ల -చీమల వకృభల్లాతకియు(బో లె, 

నెజ్హదుప్పటే నొప్పు + కత్తెవాని 

వ్యత్యస్త హాస్పిమఃస్తాభం చోయగు గడ్డ 

మును దంప్రీ )కలు? బొల్బు + మొగమువానిం 

గడుదుర్గ నిడుతుహై + గతిం జోంగలోం. బాండు, 

రతః మించు కవీలకూ+ర్నంబువాని 

తే, నెలుకు-దెజువరిం గన శాఖ + లెక్క. జూజు 
= ఆద వు స్రైవుజం దెంబు( గసరి పై! బెట్టువాని 

వలు డగుబొజ గల బూర+గాలివానిం 
ల జి 

'జెంబుతలవాని నవటు క+ చంబువాని, 19 

టీ. మృతమర్త్యక = చచ్చినమానవుని రెంటానకా=మడచి, ఇడ్డకొ=ఈ ౦చు 
క్రానరా, చాలక=పొ డవు సాలక, నె తురంజిల్లు=ర క్రమంటియున్న, సెనుపొట్ట= పెద్ద 

కడుప్రునంద లి, ముంజివానిక్ = కోటినూ|త్రేముగలవానిన్సి (శవమును గౌ పీనముగా. 
బెట్టుకొన్న నది పొడవుసాలక యీడ్చియీడ్చి మొల తౌటిలో దోంప్రుకొనంగా దాని 
"నెత్తురు పొట్టకంయుననుట, పల్ల -చీములక్= బా (పన చీముల చేత న్యక్రభల్లాతకియు (బో 
లెక జవంకరజేడి బెట్టువలె, ఎట్ట నుప్పటి=ర క్రవర్షముగల దుష్పటిచేతనుు ఒ.. .ని౯ా _ 
ఒప్ప్రృు=జఒప్పు చున్న, కెస్టైవాని౯ా = నల్లని మేనుగల వానిని ,వ్య...ధక్ _ న్యత్య స్త నజ 

(కిందుమో6దయిను వా స్పజఏ నుంసయొక్క_; మ_స్ప=తేలయొక్క., ఆభక=రీతివంటి 
రీతి చేతను, పా యగు= పాయయైనగడ్డమును , దంష్ట్ర కలంకా = కోజలంను, పొల్చుజ 
మెబియుచున్న, మొగమువానిక్ అముఖముగలవానిని, ( కుం ఖకుంభస్థలము తల క్రింగు 
జేసిన నాకుంభస్థ లములవ లె6 బాయవడ్డ గడ్డమును నాదం౦తి దంతము లేప ంటి క్రోఆలంను 

గలిగి యున్న వినుట), కు ...తిక్ _ కడుంయర్గ =కణుయకీలెలయొక్క నిడు=నిడు 
దయెన, తు సై తిక=- పెజున లె, చోంగలోజ=గు౦తలాశి, (చొంగలోననుట్స, సాొండు 

రేఠకా= తెల్ల దనము చేత, మి౦...నిన్ ఘించు =అలిళ యించుదున్న, కసపిలజక్ శూర 

, 
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సర్గముగ ల, కార్నంబువానిన్ =భూ) మధ్య దేశ ముగలవానిన్సి , “కూర్చమ శ్ర్రీభుంవో 
ర్మభ్యమ్ ఆని నిఘంటువు. ఎజుకు చెజువరిన్ = ఎఅకువా6 డగమార్గస్థున్సి కనన్ = 

చూచుటకొజకు శాఖ లెక్క_న్ =కొన్ముల నెక్క_(గా, జాటు = జాటీపోవుచున్న 

(పేవుజం జెంబున్ = పేగుల జన్ని దమును, కసరి=గ ద్రించుకొని, పెం 'బెట్టువానిన్ =భుజ 

ముమో 6దికి దోచికొనువానిన్కి (వేలుడగు=[ వేలాడుదున్న, బొజ్జగల = బొజ్జిగ లిగిను 

బూర గాలివానిన్ =ఊ (ద కాళ్ల వాని, చెంబుతలవానిన్ = చెంబువలె నున్న నై బట్టగ 

ట్రిన శిరముగలవానిన్సి అవటుక చంబువానిన్ _ ఆవటు=ముచ్చెనగుంటయంచు, అవ 

టుర్భ్యటా కృకాటికౌ? అని నిఘంటువు. క చంబువానిన్ =జుట్టుగలవానిని, (కర్తృ 

పద్మ క్రియాపదము లీపద్యమందు లేవు గావునం గుళకము “క్వచి త్కు_ ళకసంఖ్యా 

దావతేనాహిత కృ ద్భ వేత ఆని యధర్వణో కి 8). 

లే, కండకన్నులవాని నాళకటను బండ 

తిట్ల బతాళికల సారం + దిట్టువాని 

నగగరెమవాని నన్వర్థ *నాము( గుంభో 

జాను వనునొక్కద్విజని + చరుని. గనియె, 20 

ట్రీ, కండకన్ను లవానిన్ =కండ పెరిగిన కన్నులుగలవానిని, ఆ(కటను=ఆ6క 

టిచేతను, “జె పవిభ క్రీక నామ్నా మత్వం స్యాక్స ప్తమాతృ తీయాే' అను సూ(తము 

చేతే నత్వము, బండతిట్లన్ =బూతుందిట్టుల చెత, చేతా ళికలన్ ఎలయ దయ్యాలను, సా 

రెన్ =పల్మణును, తిట్టువానిన్=కిట్టుచుండెడువానిని, నగగరిమవానిన్ _ నగజపర్వతే 

ముయొక్క- గరిమవానిన్ =గురుత్య మువంటి గురుత్యముగలవానిని, (కొండంతవా శ 

నుట), అన్వర్థ నాముక్ =సార్గక నామ భేయముగలవానిన్నీ కుంభజానువ్రుఆన్ =కుంభజూను 

వను పేరుగల, (కుంభజానువన౬ గుండలవంటి మాంయకాళ్లు గలవాండనుట), ఒక్కా 

ఒకా ౬డైన, ద్విజనిశా చరునిక=(హ్మారా త సు సుని కనియెకొ చూచెను. 

ఉ వాండును గంటిం బోకు మని * వ్రాలె మహీ న్విటపాళి నుగ్గుగా 

పండును మున్ను శే వగటి। వేళకు ప మానిసియాటం బోరిలో 

వాండీమిం గొంతకాల మిల + వ్రాలుట లావరియాట నిల్చి యా 

వాండిళరంబుచే నడువ + వాం డది ద్రుంపుడు వండు నుద్ధతిక 21 

టీ, వాయడును=ఆ (బహ్మరాక్షసుండును, కంటిన్ = చూచితిని, పోకుమని=పోవ 

కుమన్సి విట పాళి=చెట్టుకొ ములగుంపు, నుగ్గుగాక్ =చూర్షమగునట్టు మహీ కా =భూమి 

యందు [వా లెక =దుమికెను వీండును=ఈదా సరియున్సు మున్నా = ఫపూర్యమంద్యు 

శ్రీవగటి వేళకుక = రాత్రయొక్త పగటియొ క్ర సమయమునకు, మానిసీయౌాటకా=కతేగిన 

మనుష్యు డౌ టచేత, పోరలక- ఆయుద్ధమనంద్యు వాండిమిక = పరాకమము చెత, 
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క్రొంతకౌలము=కిొన్నాళుు, ఇలవాలుటకొ=భూమియందు( దిరుగుట చేతను, లావరి 

యాటక్ొ=బలముగ లవాడాటచేతను, నిల్చి = ఎదిరించి ఆఅవాండిశరంబుచేకొ్=ఆము 

న్ను దాను దెచ్చిన జోడమ్మనియెడు బాణముచేత్క (“నంన్మ_ృతప దేన పరిమితమాంధ) 

పదం కర్మభారయో భవతి అను సూ తీముచేత, మటీయు “నాంధ్రం షడ్వర్షపర్యంతం 

సంస్కృ తేన నమస్య ల అను నధర్వణో క్రి చేతను “వాండిమయూఖము ల్లలుగువాం డప 

రాంబుధి6జేరినేటికి నాడు కచుండుఆను వాగనుశా సన పయోగముచేతను సాధువు.) 

అడువక =కొట్రంగా, వాండు= ఆరక్క_ సు(డు, ఆది= బాణమును" ఇతేర(తచ ద్వితీయా 

తస్యాః (పథమా-చబడపదా నాం స్యా” త్తనుసూ[తేము చెత ద్వి తియకు గ బథమ. (త్రుంపు 

డుకొ=వి బీచి వేయగా, వీండును =ఈదా సరియు ను, ఊద్ధ తి౯-=రభసము చేతను. 

నీ, తిగిచిన నడుగులు + దెములక టొ మృప్ప, 
భంచి యవ్వలికి6 జం+డించి చాటి 

చజచిన వంచించి + చరమభాగ మున శై, 

తిరిగి తత్కి)య కశ + దృష్ట నివీవి 

వెయడ్డ( జనుమురఃపట్ల కొొడ్లుక యుండు, 

వీడికిళ్లి బలిమి తోం+* బడక నిలిచి. 

వొరయజూడ గ్రుంగి ము+ష్టులబగి కోటగాం 

బొరపిక తిరిగెడుఃచోన తిరిగి 

తే, యసుర వధసాధనము రోయునపుడు గుద్ది 

తాచి తిరిగిన గృతముష్టి+దండ నిలిచి 

యెడకొలంది * నెనుక నడు మొయ్య + నడచియడచి 

మత్ప్సదస్మృతి యాత్మ నేమటబక యతడు. లి 

టీ, తిగిచినకొ= =ఆరాత్న సుండుదన్ను (బడలాగినను, ఆడు గులుడమలక=తనయడు 

గులుగదలక, టో మ్ము=వవ,ఃస్థలమ్ము, ఆప్పృళించి= =ఆస్ఫాలించి, అవ్వలికిక = ఆవలికి, 

చండించి=ఎగ సి, దాంటి= =లం౦ఘీంచి, చబచినకొ=అరాతశ్ననుC డి చేత వేసీనను, వం 

చించి=కీకుకించి చరమభాగమున కై = వెనుకదిక్కు న కై ,తిరిగి=మరలి, తత్కి_9యక గు=ా 

మజిల6ంజరచుట కైన దృల్ట= చూపు, నిలిపి, మైంబడ్డక=అఆయ సుర తనపెంబడిరా. 

గ్రా చనుమరపట్లకున్ = టీము మోందిక్సి ఒడ్డుకయుండు = ఒడ్డుకొనియుం డెడు, 

సిడికీళ్ల బలిమిన్ =ము ప్రి బలము చేత, లో (బడక =లోే కువగాక, నిలిచి చొరంజూడకా== 

అయసురచొచ్చిరాంటోంగా, క్రుంగి = తానువంగ్రి ముష్టులబిగి = పిడికిళ్లబిగు వే, 
ire. 

% వెనుక నడుగొయ్య. | చ. 
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కోట గాక =వ్యపముగాా చొరవీక= చొరవయియ్యక, తిరిగాడు చోన=-అయసు రతిరి 

ఇడు చోటనే తిరిగి అసుర=ఆరక్క_సుండు, వధసాధనము=ళన్ను జంపెడును పొౌయ 

మును, రోయున పుడు= వెదకునపుడు | గుడి=పిడికిటంబొడిచ్చి తాంచి = తన్ని, తిరి పొ? (ద 0 ఇ) 

గనకొ=వాండుదిరుగ (గా నే, కాత=అమర , బడిన, ముషీ= పిడి కిటియు క్క_, దండక = ల ఎ 3 యా స్టా? 
(పాపును నిలిచి ఎడకొలంది=సందుచిక్కి_నకొల 6దియు, "వెనుకజువానివీపును, నడు 

ముజ= మధ్య దేశమును, ఒయ్య క =(కమముగ్శా ఆడచియడచి=కీెట్టికొట్లి, (“వెనుకన 

డుగొయ్యనడచినడచి” ఆనియును చాకమునందు ఆప్పుడు వెనుకి కోంబోయి యనుట, 

మక్ప్సదస్మ్భతి = మాపాదానుచింతనమును, ఆక్మన్" = బుద్ధియందు, ఏవుణిక = 

మజచిపోక్క అతండు = అదాసర్కి (ఇదిక ర్త పదము). అసురయను చోట 'ద్ర్రీక్య 

బహు త్వేసురాదే రసమాసే” అను సూతముచేత నది సురాదిగణపకిత మెన నేకపచన 

మందు శ్ర్రీత్వము, కం. “చంపునొకోో యక్క_ట కా రింపం దలంచునొకొ లఘు 

చరిత్రంబులకుం, బంప6 గడంగునొకో శం కింపం డిశ కజుకుటసుర గీ డొనరిం 

పకా. అని నిర్వ చనో త్తరరామాయణ_పయోగము,. 

"తే, తోచి పోజూడం దనరాత+నీచయంబు 

నెల ౭ జీరిన డ్గ్గి వా + చేంగు బేరం 
౮ 

బోయె నదె వాండు రార రారే యటంచు. 

పాటీ వారును దానును + బట్టికొనుండు. బిల 

టీ. (తాచిపోంజూడకా = ఆదా సరితట్టివై చిపోవనుద్యోగింపంగ్కా తేనరాత్షస 

చయంబునెల్ల కా=తనరావ, స క్రీ లనందటును, -చీరినక్ జపిలుపం గా, డిగ్గి= చెట్టుదిన్సి వా 

శంస చేరక =వారురాంగాా వాండు=ఆమనుష్యుండు పోయెన చె=అదిగోపోయె ను, 

రాశరా రేయటంచుక=రండురండనుచుు, (ఏదో తొవ్యతినే కా దపినంపార్గనపశకౌ కి 

యాణాం సి అనునూ[త్రేము చేత వ్యతి రేకరూ పము; మాది యుకెరము సం్యపార్థనపర 

ము. 'పాటలీ=ఉటీకి వారును=ఆయా6డు రక్క_సులును, తాొనును=కుంభజానుండు ను 

పట్టికొనుండుక =ఆదాసరిని బట్టుకోంగా నే. 

క, పెంబో త దాసరి య 

పుం బదహతులను గపోణి*పోటుల నిరుమే 
cs 

నం బొడుచుచు. బెనంగుచు6. బో 

వం బటి వటంబు చర్చి + వా డిటనియెః్,. 24 
ళల ౧౧ 

టీ. పెంబోతు= పెనుబోతేగు (బలసీనవాండనుట 3 బంబోతనికొందజందురు) 

అద్దాసరి=ఆదాసు (డు, అప్హుకా = అప్పుడును, “పోళ్చత దాద్యర్థవా చకేషూత ఆను 

సూతే ముచేత( బువన్హోపరివిద్యమానమగు నుత్యమునకు లోపంబు ను “తేద్ద్రుతం చ విందు 
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స్యా ఇత్) అని వెప్పంబడిన నూ త్రముచేత (పథమాసనుకబముమోంద సమచ్చయాగక 
నీ థ్రీ లి టు బి ఠి 

మగు (దుతంబునకు6 బూర్జ బిందువును వచ్చినది. పదహాతులను = కాలితన్ను ల చేతను, 

కపోణిపోటులకా = మోరగెటిపోటుల చేతను, ఇరు మేనక" = రెండు పక్క_లయందు 

న్కు (ఇది యిరవంక యిరుడెస యికుగడ యిఠువాయగు ద్విగు వేకవచనాంత 

మగుచు6 దనరు, అన్నట్టు ద్విగు సమానము.) పొడుచుచుకా= పెన (గుచుక్ొ, పోవకొ- 

పోవంగా, పట్టి= ఆ దాసరిని బట్టుకొని, వటంబు జేర్చి=మట్జి చెట్టు దాపున వేరిచ్కివాండు= 
=) 

అయసుర్హ ఇ ట్లనియెకా, 

ఇా,సారాస్వాదన. బ్రాణపంచకము తృ+ప్ష్ట్రం బాసి సంతర్పణ 

న్మూరింబో నసి ద్రుంచి పాం7గడు భవ+నుండంబు ధారోవ్మ మిం 

పారం గోలి విశాచి నీదు కబుకు 4 ట్రందీ నడస్తాలకాం 

'తారాంత ర్న క పాల కుందవిగళ ౪ నె శ రియముం గో) లెదకా, 

టీ సారాస్వాదనకా = నీకొవ్వుంజవిచూదుట చేత, _పాణపం౦ంచకముజనా 

పంచ్యపాణములును, తృప్టక =దప్పిని, పొసిజవిడిచి, సంతర్చణక్షాజత్ఫ్ ప్రిచేత్యు మూ 

రింబోక్=సంతోషీంపంగ్కా (క. “మదిలోన నన్ను ందలంయచ్చు బదరీఫలమా (తీ హాస్య 

భాగము నలునర్క దొదవించి తేనియును నృ భ్యుదయము నేనొంది మూరి బోవనె 

చెపుమా.” అనియును ; గీ “గాడ్సుమురిపెంపు నెందునుగల్లి యెల్ల, వారిమునసులు వే 

డ్కల మూరింబోయె”న నియునుహారివంళమునం దెజ్బ పగడ గారి పయోగము, )అనీకజు 

క త్తిచేత్స్క (తుంచి=ఖండించ్చి పొం...ము - పొంగాడు=పొంగుచున్న, భవన్ముండం 

బు=నీబోడితలయొక్క_, ఛారోపగ్చిము= వెచ్చనిర క్త్షభారను, ఇంపొరకొ కా ఇస్ట్రము 

దీజునట్లు, [(కోలి=పానముంజేసి, పిశాచి=ఈయాండుపిళశా చము, నీదుజనీ సంబంధి 

యగు, కజికోట్టు = కడ్డితో గుట్టికాల్బినమా౦సఖండములను, అందీకొ = అందియి 

య్యా (క. * నమ్ముము కైదువ మో(పగ్కు జమ్మి వెసం (బాణి విడిచి చాపము 

నా కం దిమ్మనుడు నేయునది లే కమ్ముస్థం డమ్మహీజ మలసత నెక్కెకా.” 
అని విరాటపర్వము నందును; క. * ఇతండు మదీయ ప్రరోహితుం డితనికిం దగ 

చెల్ల పనులు నెజీంగిం చిపు డే, ధృత రాస్ట్రుక డకు 6 బనుపుడు, చతురవ.చనరచనC 

గలిపి సం(పీతి మెయికా.' అని యుద్యోగపర్యమందును; సోమయాజిగారును 

(పయోగించినారు గాన నీక్ష్వార్థక యిత్వ సంధి సాధువు) అ,.,ముకొ _ అదఃణళ్ళ 

తాల కాంతార=(తాటితోపుయొక్క., అంతః=లోపలనున్న , నృ =నరులయొక్క_, 

క పొల=ప్రుబీయలనియెడు కుంద=ఎకుండలనుండిి విగళత్ =జాబుచున్న్క మైరేయ 

ముక ఎమద్యమును, (కో లెదక=ఎతా9లోదను. 
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కః న న్నిం తలయించిన ఖలు 

నిన్ను౯ బుజువిధి వధింతుఃనే యని యార్సుల్ 

మి న్నందగ బుస కొటుచు 
లు 

నన్నీచు(డు వొగరు వెడలు + నవ్యక్షో క్లి౯. 26 
అలాని లలి 

టీ. నన్ను =నను ఇం తీలయిం౦చిన= ఇంతేకప్ట పెట్టిన, ఖులంక == దుష్టుండైన 

నిన్ను కొ=నిన్కు బుజువిధికా = మృదువైనరీతిచేత్క వధింతునే=చంప్రుదున్యా (చంప 

ననుట), అని=అనుచ్చు అఆక్పుల్ =బొబ్బరింతలు మిన్న ౦దగకొ= అక సమంట౯గా, బుస 

కొట్టుచుకొ=నిట్టూర్చువిడు చుచు, అన్నీచుండు=ఆరాక్షసుండు, పొ... క్రిక్ - పొగ 

రువెడలు మదము బయల్పడునట్ట అవ్యక్షో క్లికొ=ఊన్మ తభావనణము చేతను. 
న! వ! 

తే, అనియు. బా తీయు చే బంచి + యాం త్ర వల్లీ 6 

గోలుగొక్కెరం దో)య నక్కు_జముతోడ 

నొజగి రక్క_నుతో దైన్య+విరహితముగ 

ధర్మ మెజింగించుసూ క్రి నాఃతండు వలిశె. జగ 

టీ. అసియుక ఖడ్గమును పా(తియుక్ = ర క్షయ (బట్టుటకులబా[తేమును) 

లేన్ = తెచ్చుట, పంచి= ఆజ్ఞా పించి, ఆం(తవల్లిన్ = తీ వంటి 5 పేల చేత, కోలుగొ 

క్కె_రకొ=మాటకోట్లు గా,(ప పసరము ము బడదీసె సెడునట్టనుట్స), (తోయక్ =పడం( దొబ్బం 

గా, అక్కు జముతోడకా కాజలఅమట్రే చెట్టుతో, ఒజంగి, రక్క_ సుతోకా=రాక్ష సునితో, 

చై న్యవిరహీ తముగకా=విన్న బాటు శేనివిధమున, ధం. క్లిక్ _ ధర్మ మెటి (గంచు= 

ధర్మపద్ధతిని జెలి పె పెడు, నూ కిక = మంచిమాట చేత, అకండు= ఆవారిడాసు(డ్వు పలి 

శాెకా=నచించెను. 

తా, అసురియాళుని (బహ్మారాత సు (డుకొట్లి మట్టి చెట్టునకా నింప లగ్కానకండు 

థై ర్యముతో నారాత్న సునిందాచఛి యిట్లనియె నని భావము. 

చ, విను మొకమాట రాత్రిచర + వేగిర మేటికి ని౯ జయింతునే 

యనిమిమ లైన భాజనసాతాన్నము నే నిశ నెందు. బోయెదకా 

జెనంగక ప్రాణరతుణ ము+ పేక్ యొనద్చుట పాప మందు శ 

కనలకు నాకు వునియెడం + గాంయయు లే దిది.వోవుకే యురుకొాం 

టీ. రా్యతిచరజఓరక్క.సుండా, ఒకమాటవినుము=ఒకవచన మాక ర్మింపుము, 

ఎగర మేటికి= వేగ మేల, అనిమిషు ఖై నన్ = దేవత లే శ్కినిన్ జయింతు రేజనిమ్ను జయింపం 
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గలరా, ( గెల్వలేరనుట),భా.. -ము-ఫె జరగత=కం౦ చములోకివచ్చిన అన్న ము=అళన 
మగు నేను ఇ6ంకన్ =ఇంకమి6ద, ఎందుంబోయె దకా=ఎచ్చటికిం బో గలను (భావి 

క్రియ) పెనణగక, పొర క్షణయు =సజీపనంర క్షణము, ఉపేక్ష యొనర్చుట=ఒప 
రికించుట్క, పాపమ్సు “హంతు మభ్యాగతం శత్రుం యళ్ళక్త్యా ననివారయేలత్, నఆత్మ 
ఘ్న ఇతిఖ్యాతో రౌరవం నరకం(వజేత్ * అనియున్నది.) ఇందుకై = ఈపనికై ,(ఇందను 
నది యేతదరకమగు దేళ్యపదముగావున దీనిమోందు జతుర్లీవిభ క్ష ర్హకమగు కె వర్లకము థ్ , థి వాతి 0 ఢి a. రా 

వచ్చెను కావుననే యిందుమో(ద నిందుచేత మొదలగునవి గలుగును.) కనలకు=అలు 
గకు, నాకు, 'వేనియెడకా=ళ రీరముపట్ల, కౌంక్షయుక'=అ పేవ్షయు, లేదు ఇది 
ఈ మేను, పోవుకే=నళించుకే ఉరుకా= మేలగును. 

ఆ, హేనజన్న మజుట 4 యవ్వండే నొక ప్రాణ 

సంతసిలుట ము కి+ పొంత గనుట 

మేలెకాదె కివియ 4 మేల్చంతిగాండె న 

శ్వరపు దేహా మమ్మి + పరము గొనుట. 29 
టీ, హీనజన్మము= చండాలజన్మము, ఆఅబుట=నోవుట యును, ఎవ్య బేని= 

ఎవ్య౭డైనను, ఒక సాణి=ఒకప్రుకుషుండు, (ఏనిళబ్దమున కికెరలోపము), సంతేనీలుట = 
సంతోషిందుటయు, ము క్తిపాంత=మోవ్షసమిపమునుు కొనుట = పొందుట యు, 
"మే లెగా దె=జమంచిదేకదా, న.ము _ నళ్వర ఫపు=శాళ్యతముగాని దేవాముడాతేన 
శరీరమును, ఆమి = వెల పుచ్చి, పరముసొనుట= మోక్షము (గహీంచుటయందు,' శి బియ= 
శిబిచ కవ రియే, మేల ౦తీ గా (డె=మార్గపదర్శృకు(డు గాండా ( అగుననుట), క్. బి ౧ ల క్ష 

చం లెవు లయినం గృహం బయినం. + చే లయినం గర మెన నాత పెం 
డెను లయిన క్లలం బయిన. + ెక్కలియైన మృగాగ్ను లన మే 
_లవు లయిన న్వ్రాణం బయిన ద్రాం చయిన నడు గన దీర్చ బే 
లవు తను వూర కే చెడ కిల ను నొక్క_నిం ట్రోచు టొప్ప బే, 

టీ. తెన్రలయినకొ = వ్యాధియేనియు, (గవాంబయినక్ = పిశాచ మేనియు, 
'తేలయినక్ =వృ శ్చిక మేనియు, గరమయినక్ =విప మేనియు, ఆక్మ పెంచెవులయి 
నక్ = పెద్దమనోవ్యాధియేనియు, జలంబయినకా =డాదక మేనియు, తెక్కాలిమైనకాణ 
చోరుండేనియు, మృ గాగ్నులైనక-=మృగములేనియు నశ్నిరెమీనియు మేల్తవులయి 
నక= స్ర్రీధభనవ్యా సంగ మెనను, (వణంబయినక్=ఫుం జేనియు, (తౌంచయినకా=సర్బ 
-మేనియు, పిడు(గైనకా = అళనియేని యు, బేలవు = బేలయస్క (నిస్ళయోజక 
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శమనుట) తనువు=రీరమును తీస్చకా=నశింపంేయున్కు ఊరశే= అట్లు వ్యర్థముగా నే, 
చెడక= చెడిపోక్క ఇలకొ భూమియందు కృ శుక్ =ఆంకొన్న, ఒ క్త నిన్ =జక పురు 

షుని, (వోచుట=పోషీంచుట, ఒప్ప చే=తగదాా (ఒప్పుననుట). 

తా. రోశాదులచేత నీ తనువు నళింపకండ నాయకలిగొన్న యొళ్లనికిం 
దృ పీగా నిచ్చుట మంచి దని భౌపము. 

వ. అది యట్లుండె నింకొక్క హితంబు సెప్పెద నదియును బాణ 
భయంబున నాడు కార్యవళంపు మూటగా. చెలియక మాధ్యస్థంబ 
కా దెలీసి వినుము. వినకున్న భూత హి తంబు గోరి యుచ్చరించు 

మాట కిశ గరుండై న మెచ్చు(గదా! వ్యాఘి) సింహ వరాహ వృక 
జంబుకాది శ రారువులయం దొక్క తిర్యక్కవుగావు; చేవయోనివి, 
నీకును మూకుంబలె. గర చరణ ముఖాపఘనంబులు ౫లవ్ర మాట 
లను మాయట్ల యక ర్హవ్యక _ర్హవ్య తావిచారంబులు సమానంబ్క హో 
మజచి యంటి; స్థ వర౦బులకం కొ. గీటాదులకు, వానికంకు మతే 

మృగాదులకు, వానికంకు మజి పశు పతంగాదులకు, వానికంకు 
ను మాకును, మాకంపును మోకును, గరణ కళేబరాది పాటవం 
బెక్కు_డు, విజ్ఞానంబును, ఘనం బిట్టి నీ కేకాంత కుత్పావహంబగు 
భీభత్స *పథ్యాపథ్య భమ్యాభత్య వేయా వేయవివేకంబులు లేకు 

నికి యు క్షమే, రుచిగాదు శుచిగా దీదురాహోరం బిదియు సకల దు 
రితావతంస యగు హింస నొనగూడునది, హింస పరలోకంబునం 
గదా బాధకంబుపరలోకంబు ప్రాణాంతంబునంగదడా చిరస్థి రప్రాణుల 

మగు మా కేల హింసాభయం బనవలదు; ప్రాణభయరిబు 4 మను 
ష్యుల మగుమాకు నేగడైన, మోకు మటునా౭డైస నవలి నాండై నం 

దుద యుగాంతంబునంటై న నిడుపు గుబుచల నెస్పుడుం దప్ప దంత 

వత్త గ్రంబు నకం చారతమ్యుం బేమి: మున్నీ టనై. నను మునుంగుట సరి 

యగుట. బర్వతంబునకుం బరమాణువునకు నేమి యంతరంబు, 

మోందు విచారింప వలవచే, తపోలబ్ధన రాదులం బూర్వంబునం 

గీర్వాణుల మదం బడంచి హౌచ్చిన హిరణ్యకళిపు దశముఖాదు 

లు శత్రసవాస్త సంఖ్యాక సంవత్సరంబులు జీవించియుం బంచత్వం 

స్ వధ్యావధ్య- 
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బు బొంది తారు మున్ను - జయించిన జముచేతనే , చిక్క_ శే? యి 
క్క-డికి మారు బృబలుల్టరెన నక్కు_డికి వాండు పృబలుండు సకల 

భూత తారతమ్యంబును నిజ నిజస్థానవిశోమంబునన వచ్చు, నచ్చం 

డాంశు నుతుని ఏట మేర దప్పిన మాకుం దప్పనియట్ల బాధ 
మోకుం దప్పదు, మోరు నాసౌరిముఖ బర్హిర్ముఖులు జాలి దలపో 

య భాత లట్లయ్యుం బరంబున మోరు వారు బా ధ్యచాధకతల 

నొందు చున్నా రీ తె జసంబగు తారత్రమ్యంబునకుం దమస్స త్ల (౦ 

బులు హేతువులు, వాని కాహృతులు పాతువులు, వ్యాహృతులం 

గృతువుల చరుపురోడాశాహుుతులభుక్పులం బవిత్రు లై యమ ర్త తే 

మోాకం“టు నతిదీర్గ కాలంబు వారు జీవించెద రప్పాననత చాచి 

కదా సదా చతుర్ముఖాంళ జుం డగుసుధాంచుండు గజంగి సకల 

రసముల కొవధి యగు సుఛారసంబున నాప్యాయనం బొనరించు 

చున్నవాం డేతదర్భంబు మా కుచ్చరింపరాదుగాని వేదంబు ప్రథమ 

కళ యనలుండు తావు నని చెప్పు మజీయు నాయాకళ లాయా 

'వేల్ప్చులకుం గృమంబునం జెప్పు, నింత విచారించి రుచించినట్ల నడు 

వు మనినం గవాకవా నవ్వి యద్దాసరికి సురద్రోహి యిట్లనియె. తీ! 

టీ. అదియట్లుం డెక్ =ఆనీతియా రీతినుం డెను, ఇం కొక్క_హితంబుసెప్పెదక= 

మజీయొకహితము వచించెదను, అదియునుజ=ఆమాటయు ను, _పౌణభీయ ౦బునకొ= 

పాణఖీకిచేక ఆ... గాకొ_ఆడు=వచించెడ్చు కాౌర్యనళంపు =పనిగడపుకొనుటకైన, 

మాటకొడొ=పలుకుగా తెలియక = తలంచక, మాధ్యస్థంబ కొంటబెలిసి = మధ్య 

స్థఫుమాట గా సె తెలిస్పి వినుము=ఆలకింపుమ్సు వినకున్న కొ=నీవువినకుండినన్కు భూత 

హితంబుంగోరి=లోేకోపకార మసేవీ౦చి ఉచ్చరించు మాటకుకాజవచిం చెడు పలుకు 

నక్క ఈళశ్వరుం డైనజా=పరమౌాత్తుండెనన్సు మెచ్చుకా కదాజహర్షించునుగదా వ్యా 

(ఘసింహావరాహానృ కజంబుకాది = ఫులిసింగము పంది తోడేలు నక్క మొదలగు, 

శరారునులఅయందుకొ = ఘాతుకజంతువులయం౦దు, ఒక ్మతిర్య కవు కెవు=జకతిర్య 

స్టంతువవు గావు) దేవయోనివి= దేవతలలో నొక భేద మెనబా(డవు, “వి ద్యాధరోప్సథో 

యక్క రతోగంధర్వకిన్న రా పిశా వోగువ్యాకన్సీద్ధో భూతోమోజేవయోనయఃి అని 
యమరము. అనయా ,రక్న$ పిళశా చములును చేవయోను లేయ నుట. నీకునుమాకుంబ ఆెకొ= 

నీకును మాకువలె నే క,..లు - కర చరణముఖ=కౌలునేతులుమొ దలగ్కు అపభునం 

బులు = అవయవములు, “అంగ పతీఠకోవయవో ఒపనునో ధక శేబకే” అని యమరము. 
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కలవు=ఊన్న వి, మాటలునుమాయట్ల=సంభా పణములునుమావ లె నే ఆ, ..లు-అకర్త 
వ్యకర్హవ్వ తొజచేయ రాని చేయవచ్చిన పనులగుటయొక్క_, విచారంబులుజఆలో చన 
ముల్కు సమానంబ= సమ మే, హా=ఆహహ్మా మజచియంటి=మజచిపోయి యిటు పళికి 
తిన్సి స్థావరంబులక ౦ కె౯్ =వృ మోదిస్థావరంబుల క కుక్క, కీటాదులకుకొ- ప్రభువులు 
మొదలగువానికిని, వానికం కుకొ=అకీటకౌదులక౦కె, మణీ= అధికముగా, మృ గాదు 
లకుక=మృగములు మొద లగువానికిని వానికంశేకో = ఆమృగాదులకంశు, మతి 
పశుపతీంగాదులకుక్ = ప శుపమ్యూదులకును, వానిక౦ కొను= ఆపళ్వాదులకం కును, మా 

కును మాకం కుమోకును, కరణక లేబరాదిపాటవ౦బు=ఇం[దియళరీరాది పటుత్వము, 
ఎ క్షు డు= అధికము, పిజ్హానంబును= విన్నా ణంబున్సుఘునంబు= ఆధిక మ్కుఇట్టినీక, ఏ, =. 
బు-ఏ'కొంత=ముఖ్య ముగ, కుత్సా=నిందక్కు ఆవహంబగు= సంపాదక మైన, “కతా 
నిందాచ గర్హ ణే” ఆనియమరము, ఫీ, . .లు-ఖీభత్స=రో తయైన, పథ్యా పథ్య=హీ తా 
హితములయొక్కా_్యయు, (వధ్యానధ్య యను పాళమునం జంపందగిన చంపందగని యని 
యర్థము), భత్యూ భక్ష్యు ==తిన (దగినవియు, తిన రానివియును అయినట్టి వాని యొక్క 
యు, పేయా పేయ = తా ౧౦దగిన (తాగ రానివానియొక్కా్యయిు, వివేకంబులు=జ్ఞాన 
ముల్కు లేకునికీ=లేకుండుట్క యు క్త మే=లగనా, (తగదనుట) ఈదురాహారంబు=ఈ 
దురొ జనము, రుచి గాదుజచవిగాదు శుచిగాదు=పవి త్రము గాము ఇదియు=ఈదురా 
హారమున్సు సకలదురి తా వతం సయగు=సమ స్పపాప కేఖరమెన హీంసకా=హీంనీంచుట 
చేత, ఒన గూడునది=సం భవించునట్టిది పహింస=ఆట్లుహింనించుట, పరలోకంబున. 
గదా=లో కౌంతరంబునం గదా, బాధకంబు=చాధకము, పరలో కము= ఆటలో కౌంత 
రము _పాణాంతంబునంగ దా=(పాణావ సానమెనప్పుడుగదాా చిర=బహుకౌాలము, 

స ర=తిరముగాను ండునట్లి పొణులమగు=[ పాణములుగల మాకు, ఏలహీింసాభయంబన 
వల దు=హి౦సవలనవ చెడు వెజపేలయ నంగూడమ, ప్రాణభయంబు=(పాణభఖీతిమనుహ్యు 

లమగుమాకు, నేండెనక = నేండుగలిగిన, మోకు మజునాడెనక్ , అవలినా౯డైనకొకా 

ఆమజునాండైనన్యు తుదకా = చివరను యుగాంతంబునంటైనక్ = యుగ్యపళయ 
మప్పు జేనియునుు నిడుప్పగులుచలక్ క దీర్చ (హస్వకాలముగాా ఎప్పుడుందప్పదు, 
అంతవత్యంబునకుక = చావుగలుగుటకు, తారతమ్యం బేమి జ కొాలముయొక్కా_ 

హెచ్చుళగ్గులేమి, మున్నీ ట-నెనకా = సము[దమంచైనను, “మువ్వ న్నె!ముపొద్దు ము 

న్నీరు ముక్కె€ంక ముచ్చి -చృనంగ6 గబ్బములను మటీయు నిరువంక మురువెన 

యిరుగడయిరుతాగు ద్విగు వేకవచనాంత మగుచు6౬ దనరు.” అనుటచే నేకవదనాంత 

ద్విగునమాసము. మునుంగుట సరియగుటక్ష=ముని6గిపో వుట సమానముగావున్య పర్వ 

తంబునకుక =కొండకును పరమాణంవునకుకా = దృగ్గో చరముకౌనినలుసునక్కు ఏమి 

యంతరం౦ంబు=ఏమి భేదము, “కోనుజ్జతోరణుకులా చలయో ర్వి కేపశి అన్నట్లు నము[డ 
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మందు బర్వత మేనియు బరమాణు వేనియు మును (గుననుట్ర మిందు=ముందణక లుగు 

నది విభారింపవలన దే = ఆలోచింపనలదా, తపః=తపముల చేత, లబ్బ=ఫొంద బడిన, 

వ రొదులక£ =సరములు మొదలగువాని చేత, పూూర్యంబునన్ =త “ల్లిటి కాలమందు, గీ 

బు-గీ ర్యాణుల= దేవతలయొ క్కమద ౦బు=పొగ ర్కుఅడంచి, హెచ్చిన= ఆతిళయించిన్య 

హీ. ..లు-హిరణ్యక శి పు) దశముఖజరావణొాసురు (డు, అనులు=మొుదలగువారుళ.*, 

లు_శ తసహ(ససంఖ్యాాక = నూజు వేలు లెక్క గల,వత్సరంబులు= ఏండ్లు, జీవించియుళ = 

(బదికియు౦డి యును, పం౦ంచత్వం౦ంబుంబొంది=మ్భ తీనొ ది) తారుమున్ను జయి౦చినజ 

తాముపూర్వ ముజయి౦చినట్టి, జము చేత నేచిక్క_ రేజయముని వేత నే పట్టుపడరా, “ఈజ 

ము6 డనునది సంన్మ్భృతభవ (పాకృ్ళళతే తత్సమము. “జడా మోముఖనమాడయా। (పా 

కృత తత్సమా”* యనియును; నీ, “జడయను జముండను శబ్దము సంస్కృత _పాకృత 

సమ్మపళ స్తీంగాంచు”నన్నట్లనుట. ఇక్క_డకి౯ా=-ఈలో కమునకు మోరు, (ప్రబలులనై 

నక =బలవంతులలై నను, అక్కా_డికిక =అలోక మునకు, వాండు=ఆయముండు, (పబలు( 

డుం= బలవంతుడు స, = .అను-_.నసకలభూత=సమ స్తభూతీములయొక్క_, తార తమ్యంబును 

=ఎక్కు_వదక్కు_వలును, ని...న _ నిజనిజ=తమతీమ్క స్థానవిశేప౦బునన= స్థాన బలము 

చేత శే, ఐచ్చుకొ=వచ్చును, అ...టకా-అ చ్చ౦డాంశుసు తుని= ఆయాస కరునికుమా రు 

డగు యమునియొక్క_, వీటక్ =పట్ట్రణమందు, మేరదప్పినక =దురా చారముంబేసిన, 

మాకందప్పనియట్ల= మను ష్యు లమగు మాకును దప్పనట్లు గా నే, బాధ=నరకయాతన్క మో 

కళా తప్పదు=మోకునుదప్పద్యు(పాపఫల మందకు నొక్క_కు యనుట), మీరుక్' = 
రాతసులైనమారును, అఫౌరిముఖబరి, రృఖులు=అయముండ మొదలగు దేవతలు, జూ 

తిందలఅపోయడొ=దాతీని విచారింపయా, (ఫాతలు= అన్న దములు, అట్లయ్యుక) పరం 

బునజ=పరలోకమున౦దు, మోరువారును, బాధ్య చాధకతల ౯ = బాధ్య బాధకి భావము 

లను జందుచున్నారు, (మారు బాధింప(బడువారును వారు బాధించెడునారు ననుట్సు, 

ఈ -లేజసం బగు= ఈ లెజస్స౦బంధియగు, తారతమ్యంబునకుక = హెచ్చుతేగులకు, తేవు 

స్ఫృ త్త ్టంబులుాతేమ సః త్తే గుణములు, హీతువ్రలు=వరు నగా గారణములు, వాని కి=- 

అట్టి తమ స్స త్త్వ్యగుణంబులకు అహృతులు= అహార ములు, హీతువ్రులు=కౌరణములు 

వ్యాహృతులక = ఛూర్భువరాదిమం(తేముల చేత, (క్రతువులకా = యజ్ఞములయందుు 

చ...లజొ - చరు=అన్నముయొక్క_, ఫుఠోచాళ జావా విస్సు యొక్క, ఆహుతు 

ల=హవనముల యొక్క) భు క్తులకా =భు జించుటల చేత, పవ్నితులె = సావనులై, ఆమ 

ర్యతీక=భావు లేకుండుట చెత, మోకంచుకా, అతిదీర్ణ కాలంబు=మిక్కి_లి నిడుపెన 

కాలము చారు=ఆదేపతలు, జీవించెదరు=[ బది కెదరుు ఆ ప్పావనత = ఆపవితత్వ 

మును, చూచిక దా= ఈడీ ంచియేక డా, సదా=నిరంతరమును, చతుర్ముఖాంళ జుండగు 

జ్యబవోర్థింళ సంభూతులడైన సుధా ౦శుండు = అమృతీక రుండగు చందుండుు క అంగి=ఐ 
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తాను గబియగ్సి సకలరనములకుకొ=సకల మాధుర్యము లకు, ఆవధియగు = పరమావధి 

యగు సుధార సంబునక=తేన యమృతరసముచేత, ఆసాయనంబు = తృ ప్టిన్సి ఒన 

రించు దున్న వాండు= చేయుచు న్నా (డు, ఏత దర్గంబు= ఈయర్థము, మాకుచ్చరింప రాదు 

శాని=మాకు జెప్పంగాడదుగాని వేదంబుశుత్కి (ప్రథమకళ్ = చంచని (పథమ 

కళను, అనలుండు=అఆగ్ని, (తౌనునని= పానము సేయునన్సి చెప్పుక = (పతిపాదిం 

చును మటీయుకా = ఇంకను, ఆయాకళలు ఆయా వేల్పులకుక = ఆయా దేవతలక్కు 

(కమంబునక్'=వరుసగా చెప్పుక, ఇంత = నేంజెప్పినయీయావదర్థ మును, విచారించి 

=తలోచించి రుచించినట్ల= నీకింపగున స్పై నడువుమనినక్ = పర్తిల్లుమనంగా, కహా 

కహ, (ఇదియనుక గణశబ్దము) నవ్వి=హా నించి, అదడ్దాసరికిక సుర|దోహీ = (బ్రహ 

రాక్షసుడు ఇట్లనియె, 

క, చంపకు చదువుల మేము ప 

థింపని తా స్ట్రములె! మాష థింపని శ్రుతులే ! 

యింప వవి నమ్మ వే “బ్రథ 

మాంపిబ తేవహ్ని' యనెడు + మాటవు( గా బే, తలి 

టీ, చదువులక్ =చమనవులచేత్రే చంపకుము= బాధింపకుము, "మేము, పఠింపని= 

చదువని “భవతి క్రియాపదానాం (తివిధానామించుగాగమి అను సూ(త్రముచేత( బ8ిం 

చుచు నని రాయా “వ్యతిరేకాడా భావినిచాత్సా్యి తను న్ఫూత్రేముచేత నా చువర్ణక 
a శ జల 1 ర మున క త్వమువచ్చి యా చవర్షమునకు వ్యతి రే కాది కేచచోఃంప స్య్య్యా తను సూ తముచెత6 

బత్వమును దాని "ప" (బతిషేధవాచి నా. ని యను నూ తేముచెత నివర్ధక మును వచ్చెను. 

శాస్త్రము లె=చదువులా (అన్నియు మేము చదివితిమనుట) మౌ...లే - నూ=మౌా 

న్ా న్ భో జో «2 త్ర ధ్ మయొక్క_, పఠింపని|శుతులే = చదువని వేదములా ((వథమార్థమందు షష్టి, న్. " తెల్లంబు 

గాచి మోశెల సుయోధను చేసీనకుటిల వి చేష్టితములు” అని యుద్యోగ పర్వము) 

అవి=అ వేద శాస్త్రములు, ఇ౦పవు=మాకు రుచింపవ్రు (ఇంచు అనుటకు మధురమగు 

నని యర్భము. దీనికి; అ. *జిహ్వ మరల బడంగ జిలుకల కోగ్నిళ, పించె సురలు 

చెవ్రల కించునట్లి పలుకు వాని కొసిరి అని యానుశాసనికపర్య పయో గము. 
i. © 

కౌవునచే యించువిల్మా_6 డని తియ్యవిల్తునకు( చెప్పుదురు ; దీనికి వ్యతి రే కార్టమందు 
. ర || జగ 9 

నొ పత్విము వచ్చెను) నమ్మ వేక్ =నమ్మ వెన, (పథమాంపిబ తేపహ్ని $=|పథమాం ష్స్ 

బ తేవహ్ని రి ప్రతీయాం కీ తేరవి ర త్యాదిపచనము. 6 రేపో నమ అదిశే విసర్గస్య ని 
లో 

జ్ లో అ . క్ష్ న్ క } 

ఆనుసూూత్రేముచేతే విసర్గలోపము, అ నెడు=అను నట్టి (ఇది=“అనుకృ లే2_ స్టీవాక్యంతు 

వను సూ తౌనుసరణము'గా ననుక రణము) మాటవు౯-, కొడె=ఆటు గాడా. 
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మి నిలు మోహో మము వారి భ్రాత లనుచు౯ + నీవంటివార ల్పుధా 

శులపూతాళులు గా రటంటి ప్రతిహపుతోమాంశము న్లోోలు ముక్షొ 

జ(లనుం డంటిశ నొండు ని న్న డి౫దకా + సర్వాళిగాండా? యతం 

డిలందన్నా ప్రయ మ వాలు మాకు ను మేగవృద్ధానుచారం కోకా 

టీ, నిలము=నిలువుము, (కం. “సలువ్రము పిలువుము కొలువుము, గాలువుము 

విడువు మన6గా€ దగిన బహుళ బ ౨, బులకుం దృ తీయ వర్ద ము, దొల(గిన దోషం 

బులేదు తుహినాంశుధరా.” అని యడిదము సూరయ కవిసంళయని చ్చేదంబునం 

జెప్పి వీనికి నుదాహరణం౦బులC జెప్పి నాయడు. రిహో = పరిహా సార్థక ము, మముక = 

మమ్మును, వారి భాతలను చుక్రా= ఆ దేవతల తోంబుట్టువు లనుచును] నీనంటి=నీవు చెప్పి 
తివి వారల్ =ఆదేవతలు సుధాశులుజ =అమృ తాళ నులు, అపూ తౌ శులుకెరు= అ పవి 

(తాహారులుగార్తు అటంటి=ఆలాగ౦టివి, (ప...ముకొ_ పతిపత్ = పాడ్యమి నాంటి, 

సోమాంశ ముక చం దకళన్సు జ్య్వలనుండు=అగ్ని) ముక = మున్ను గాను (కోలు 

నంటి= పొనము౭జేయునంటివి, ఇంకక ఇంకను, “నిత్యమను త్తరుఫురుష (కియా స్విత? 

యనుసూ[ తముచేత నిత్యనంధి. ఒండు=ఒక సంగతి, నిన్నడిగాదకా, అతండు=ఆ య 

గ్నిహోతు(యడు, సర్వా శి గా (డా =అన్నిటికిండికాండుగాండా ఇలకొ=భూమియం 

దు, తేన్నా వియమే=ఆన్యాయమే, మాకుక్కా బాలు=ఆచారము (పర్యా ష్టమనియు 

ను జెప్పవచ్చును) ఇ6కజ్లా= ఇంకను, వృ ద్రానుచార ౦బుజ పెద్దలవ లె, నడుచుట, అఫ్ 

మే=పాపమా ( కాదనుట). 

తే, హరికి సఖుండును రథమును + నగు గరుడుండు 

" దొరకి నమృతంబు సురలకు + మరల నిచ్చి! 

యహాులు గూడుగ వరమున + నడిగికొనంె) 

యమృత మైనను జవుల జాత్యన్న సమమె ! 84 

టీ." హరికిక=జవిష్ణునకు, సఖుడు ను= చెలికాండును, రథమును=వావహానము 
న్కు “ నా గాంతకోవిష్తురథః అని యమరము, అగు = అయినట్టి గరుడు ండు=గరు 

త్మానుండు దొంః,.బు - దొరకినజలీనకు ల బ్ధమైన్స అమృతేంబు= సుధను, దురలకు జా 

జూ దేవతేలక్కు మరలనిచ్చి=_కముజఅనొ సంగి, అహులు= సర్పములు, కూడుగకా=తన్కకే 

పోరముగాా వరమునక్ =వరముచేత్క ఆడిగి=యాచించి, కొనందె = (గహింపండా, 
ఆమృత మైననుజ=సుధయేనియు, చవులకొ = రుచులచేత, జూ. మె - జాత్యన్న = 
దమ తేమ జాత్యుచితాహారమునకు సమమె = సరియగు శా. (కొదనుట.) ... 
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చ నిదురయుం గూడు బోం జదివి + నే నిటం గన్న దియేమి యెవ్వం డీ 

చదువుల యర్షవాడపు మృ+వ ల్లోని బేల్బడు నీను మాయెడం 

జదువుల మాటలాడ కనం + జాల వొశానొక మెచ్చు నొక్క డీ 

చదివిన కూర వింతే చవి + చాలంగదెమ్మను మచ్చు దక్క(గ౯. లిక 

టీ. నిమరయుకొ=ని దయును, కాడుకొ=అన్న మును పోక్ = పోవునట్లు, 

చదివి=పఠించి, నేను, ఇటకొ=ఇచ్చటను, కొన్న గి=పొందినది, ఏమి = ఏమిగలదు, 

ఎవ్య(డు= ఏపురుషుండు, ఈ...ల్ - ఈచమనవుల= ఈళాన్త్ర ములయొక్క_) అర్థవా 

దప్రు= = అర్థ వాద సంబంధులగు, మృషల్ = కల్లమాటలు, విని ఆకర్షించి, జేల్చడున్ = 

చేలుపోన్చేను, (ఎవ్య(డును చేల్చోడనుట్స), ఈవు=నీవు) మాయెడన్ = మాపట్లను, 

చదువులమాటలాడి=శా సర్గ వ సంగముజేసి, ఒక్క_.డు=ఒక్క్మ_టి, ఈ...ర- ఈ 

చదివిన పఠించిన, (చదివినయన్న పౌఠమున నెనిచినయనియర్గము) కూర=-శాకముు, 

వింతచవి=(క్రొ త్తరుచిగలది, చాల గంటె మ్ము=బాలునంత తే, అను = ఇట్లనియెడు, 

మెచచ్చు=శ్లాఫు, తక్కా_ంగన్ = =విన్యా ఒకెనొకామెచ్చుక = =ఒకానొక్క_ ౧డైనక్లాఘను, 

కనంజూలవు=పా౦ద (జాూలవు,. 

తా. ఈశా స్టో పసంగముల. వలన "నేమి [పయోజనము లేము. దీనికి చేలు 

పోవువా6 డెవ్యండును చేడు. ఈ చదివిన కూర క్రొత్త రుచి గలది; యా కూరచేమ 

తీయు నింత పెట్టుమందును, నీ కీ చమవులచేత నావలన నంకకంశు నే మేలును 

గలుగ దనియును, నీ వెన్ని చదివినను నిన్ను వధింపక విడుప ననియును భావము. 

వ. అని గీవ్మతి వ మతం బవలంబించి నిజాలాప హేళనపరుండై న రక్కసు 

కుతరో్కక్పులకుం గృవ ప్వస్మరణంబు సె సేస్కియిందుల. బొందుపడు పృత్యు 

త్తరంబుల ఫీనిం గలశీన బుద్ధిమ్ భంబుగా నింతకంకు నేమి యబ 

ద్ధంబులు వినంబడునో, మింద గార్య ౦బు గల మాకు దీనిం గా 

దనం బని లే దని యందంబు. గూడుకొని ఛందోనువ ర్తనపరుం 

డె నీచసంస్నృతికి రోసి, తన్ఫుఖోల్లాసంబు నకు శ్రబ్బఛ లంబున నంత 

రతేంబున సుగతు నిడుకొని నీవు సర్వజ్ఞుండ, వేను నరుండు హీనకు 

లుండ, ననభ్య స్త శాస్త్రుండ, నీకు త్తరం ం బీశక్తుండ నే మద్వచనస్థాలి 

త్యంబులు సహించి దయచేసి నమ్మ మత్వార్థనంబు గావింపుము. 

అవలంబించి ని..*.డు _ నిజా మలి అచవంపల యొక్క, హీళొన = 

పరివా సించుటయందు, పరుండుఐన=అస క్రు(డైన, ర.. కుక్ _ రక్క_సుా =రాత్స్షసుని 
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యొక్క_కుతర్మ_ =కుక ౦కలయొక్క_ ,ఉ కులకుకా=మాట అక్కుక్భస్లన్మరణంబు "సీని = 

కృష్టకృష్ణ యనుకొన్సిఇంమలకుక్ =-ఈ నీ తర్మములకు పా౦...న్_పొందుపడు = 

సమా ఛానకరములగు, (పత్యు త్తరంబులకొ=బ మలుమాటల చెత, వీనింగాలంకివకొ _ 

వీనింగారలించినను, బుద్ధితో భంబు గాకా = మనకశ్లేక మ సవట్లు, ఇంతకం క కా=విన్న 

దానికంును, ఏమియ బద్ధంబులు = ఏమివినరానివి, వినంబడునో, మోం౭దకా = 
తేరవాకను, కోర్యంబుగలమాఫ = భగవత్సేవయనుపరిగలిగినమాక్కు దీనికొ=వీ(డు 

సెప్పీనయీూమాటను, కౌదనం బనిలేదని=కౌదనుట కక్కా_అ లేదని, ఆందంబు౧సా 

డుకొని=జల్లాసముందెచ్చుకొని, ఛందోనువర్హనపరుండే - ఛందః = వానియిష్టము 
౧౧ — న ఉట 

యొక్క, అనువర్తన=అకుసరించివ ర్తించుట యందు పగుండే = ఆనక్తుండె, నీచనం 

స్మ తికికొ=హీన స్మరణ మునకు, రోన్సీ =ఏవగించి, తన్ముఖోల్తా నంబునక్ =వాని ముఖ 

పీతిక్రొటకు, శబ ఛలంబునశకొ=శబవాగజ ముచేక్క అంతరతంబుకన్ =మనసు నందు, సుగ (య ది దీ ) గ ణి 
తునిడు కొని=బుద్ధ దేవుకు నిచికాని, నీవుసర్వజ్ఞుండవు = నీవన్నియు నెజింగినవా(డవు, 

“సర్వజ్ఞ స్పుగతోబువ్లజి అని నిఘుంటుశ్ర.నర్యజ్ఞ కబమున కర్లాంకేరము బుద్గుం డనుట. 
a ధి తష ది థి థి 

ఏనుజ నేను నరండ=మనుష్యుండను, హీనకులుండక = నీంచజాతివాండను, అ... 
డఢకా _ ఆనభ్య స్ప=అ భ్యసీంప (బడని శాస్త్రుండకా=శా స్ర్రయులు గలవాండను,నీ క 

తృరంబీళ కుండ శే=నీకుంబత్యు త్తరమిచ్చుటకు సమస్టుండ నా,(కౌననుట) . మత్=నా 
టి న్! వి థి 

యొక్క, వచః=పలుకుల యందలి, ఫ్టాలిక్యేవబుబు=కప్పులను, నహించి = సరించి, 

దయచేసీ=కృపయునిచిి, నమి = విక్యసీంచి, మత్చా9ర్దనంబు= నా వేండుకోలున్కు కౌ 
బాకీ యి 

వింప్రము= చేయుము. 

వా, ప్రఖ్యాతుండవు దై త్వులందు మునువా + చె నొక్క. సీశా యశో 

భిఖ్య న్నేమను జేరు మే యొసలం ద+వ్పింప న్వ్రతం బొక్కండే 

ముఖ్యం బై యొనరింతు దాని సఫలం+బు నేమయణగా లేవుగా 
Cu అధ లట క్రి 9 సఖ్యంసా ప్తపదినమన్మన మిథ + స్పాజ్ఞత్య మూహించుచు౯కా, ల7 

టీ. మునుపు= వెందల నే, టైత్యులందుకా =రక్క_ సులయందు, (వఖ్యాతుం 
డవు (ప్రసిద్ద్ధుండవు, ఆసెకా=ఆందుమో(ద, ఒక్క_డైవ, యళో భిఖ్య కా=కీర్ణికౌంతిని, 
“అభిఖ్యానామళో భయో౪) ఆని యమరము. నేనును, చేర్తుకా=సంపాదింతున్కు మే 
మొసంగక=నాళరీరమునీకిచ్చుటకు, తప్పింపకా = తప్పంజేయన్సు (వతంబొక్క_. 
"డే=ఒక్క_్యనర మే, ముఖ్య మై=ముఖ్యము గా 6౫ లిగ్సి “ఆప్పరోనికురుంబమాటలు సా 
టలు చె వినోదింపంగ నమరగణముి అనియును; “ద్యాదశ దినము లాత(డు గారవిం 

పంగ వర్షించి పం_డెండువత్సరముల, (పాయ మై రాజ్యసం పాపి! నేతెంచి యర్లు 

నియువయంబు న స్థరునుయు నసవోట్ల పొలిమేర లెని అను నీ మొదలగు శాంతి 

|| 
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పర్వ(పయోగములున్వు కం, “కాచిక్రాని వచ్చి తేగవా, నేచిన యట్లచట నచట నిలి 

పీతి మునినా, థా చేటును భంగంబును, నె చిత్తము శోకమునకు నగ్గం బయ్యొకా 

ఆని వకా సల పర్య| పయోగంబును గలిమింజేసి అగుథాతువునకు క లిమి అర్హముగా6 జెప్ప 

వలయును. ఒనరింతుకొ=-చేయుదును, దానిక=-ఆ (వతమును, సఖ్యం సా 'ప్పపదీనము ను== 

సఖ్యం సా ప్పదీనంస్యా తను వాక్య ప కౌరమగు, (ఏడడుగులుతోడ నడచిన న్నే వాము 

గలుగుననుట) మ...ము-మన=మనయొక్క.., మిథస్సాంగ త్యము=జఒండో రల చెలిమిని 

ఊహించుచుకాజుతేలంచుచును, నఫల౦బుక్ = ఫలముతో ఆభనాడినదాని (గా చేయ. 

-గాలేవుగాజచేయ లేవా. అని_పార్థనం 

తా. మన మిరువురము చెలికాండ మగుటవలన నావతీమును సఫలము 

జేయుమని భావము. 

వ, అది యెద్దియం కుని. వీరి 

క, ఈకులఅజలటి యీకురుగుడి 

వైకుంఠుని. బాడి వత్తు శి వ్రతీముగం దే 

వాక్ళతి కడపట నళనము 

సీ కాదు న్ముఖ్య మిదియ + నం డగుతుదకు౯, 89 

టీ. ఈ...నికొ _ ఈ కుజంగటి=ఈ సమిపమందలి, ఈ కురుగుడి=ఈ తిరు 

క్రురుంగుడియొక్మ_, వైకుంఠునికొ=వెన్ను ని, పతేముగకా = నియమముగ్యా, పాడివ 

త్తుక = గానము చేసివచ్చుచుందును, తే*+తీక్ _ త తే వా=ఆకొలువనియెడు, కృతి= 

కార్యముయొక్క_) కడపటకొ=అంతీమునందు, అళనమునీకౌదుకా = నీ కెవోరమగు 

దును నేండగుతుదకుక = నేంటితుదకు, ఇదియ=ఇట్లగుటయే, ముఖ్యము== (కేస్టము, 

(వతీముగ్య కడపటనగునళ నము, నీకాచునని పౌఠాంతేరముగల దళ్తుని తలే వేజఆభగ 

వంతునికొలువే, కడపటకొ=అంత్యమందు, అగుక =అఆగును, 

ఉ. అంచు నతండు వల్క- దరఈహోాసతం జెక్కిలింగొట్టి లెస్స పం 

డించితి వోయి దాసరి వనిం దెరవాటులు గొట్టకొట్ట మే 

న్వైంచి విరక్తి దాసరివి + నిన్నయగడా యయినాండ ఏీవుము౯ 

నొంచెము. జేసి తశాడొతికికోం దల పోసెదు మెచ్చితి న్నిను౯. 40 
(Un 

టీ, అంచుక =ఇట్లనుచు, అతండు=ఆదాసు (డు, పల్మ_క =చెప్పంగా, దరవో 

సత్రక్ = చిటునగవుగలుగుటచేకను, వెక్కి.లింగొట్రి=చెంపంగొట్టి (చిజునగ వున జెంప 
ర ల 

మింద మెల్లనంగొ క్రైననుట) ఓయి దాసరి, అెస్సపండించితివి=చక్క_ గా బొంకముంచ 

సితివి, వనిక్=అడవియందు, తెరవాటులుగొట్లి కొట్లి=తోవదొంగకనములుగొట్టికొట్టి 

65 
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'మేన్వెంచి=ళరీరముం చెంచుకోొని, విర క్టిక = వైరాగ్యము చెత, నిన్న “డా=నిన్న టి 

'దినమునెనేకదా, చాసరివయినాండవు, ఈమముక్ = ఇట్టి మమ్యును, కొంచెము6బేసీ== 

తగ్గపజచి, తాడ్లొతికికేకా=ఉచ్చు గొబుకు కొనుటకు, (తప్పించుకొనిపోవుటకనుట్క 

_(కౌడనుపదంబున డువర్ల ముమో (ది యుత్వమునకు లోపము వచ్చినది) తలపోసెదు= 

ఆలోచించెదన్ర, నినుకొ=నిన్న, మెచ్చితీ౯ = మెచ్చుకొంటిన్తి (ఇట్లు పరిహసించె 

ననుట). 

ఇా,వరాజ్యంబు నరుండు నోరి కడివో + సీబోధ మాలించు నిం 

శేరాజ్యంబు నరుండు బాసకయి మే + నీం దాన యేతెంచుం దీ 

పార న్నేంజననీమియు న్మగిడి సీ + వారామియుం డెల్ల మే 

లా రంతు ల్పలుపల్కు లంత్యకుల యేఃలా చింత లేలా వగల్, 41 

టీ. ఏ...డు - ఏరాజ్యంబు = ఏదేళమందల్సి నరుండు = (పాణి, నోరికడి 

వోకా=నోటీకందిన కబళ ముపోవునట్లు, ఈబోధము= ఈయుపటదేళ మును ఆలించుక = 

వినును (ఎవ్వండు వినండనుట) ఇంకకా=మటతీయును, ఏ రాజ్యంబునరుండు = ఏనీమ 

ఫురుషుండు, బాసకయి=(పమాణమునకై, మేను = శరీరమును ఈక =ఇచ్చుటకు, 

తాన=తీనకుందా నే, ఏ తెంచుక =వచ్చును, ((పమాణము. జేశ్సీతనేయని యన్వండును 

రాండనుట) తీపౌరకా = రుచిమోజ లగా (పీతీచేతననుట) నేకా = నేను చననీమి 

యుక =పోనియ్యికుండుట యును) మగిడి=తిరిగి, నీవు, ఆ రామియుకా=ఆరాకుండు 

టయును, తెల్టము=స్పృష్ట్రము, అంత్య కుల =చం డాలు-౬డ్రా ఏలారంతుల్ =రచ్చ లేమి 

టికి పలుపల్కు_లు= పెక్కు_మాటలు, ఏలాచింతలు = వివారములేలు ఏలావగల్ = 

దుషఖములేల. 

తా. ఏదేశవుంచైనను దన నోటి కందిన యావోరమును విడిచెడువాండును 

లేడు బాసయిచ్చి వచ్చితి నని తనళరీర మొక్క_ని కౌహారము గా నొన(గినవాడును 

లేడు కౌవున నిన్ను విడుచుటయు లేను, నీవు మరల వచ్చుటయును లేదు చండా 

లుండ్యా నీమాట నమ్ముమున్నా యింక నీ యజఫులతోడను నిభారములతోడ నధిక 

(పసంగములతోడను డక్కు_లతోడను (బయోజనము లే దని భావము, 

"కే, అనినం జెవి మూసి నారాయణా యటంచు 

నతండు నను నమ్మవే వీని4 తాని యొక్క- 

శ్రపథమున నమ్ము మది వాడు + సమ్మతింప 

'వేన వే ల్పత్యములు వల్కి + వినకయున్న. 42 

టీ, అనినక్ =జఇట్లన6ం గా, చెవికా = కర్ణమును, మూసీ == అబ్బ్భాదించుకొని 

నారాయణాయటంచుకా, అతండు=ఆదాసుండు, పిశితాళి = ఓరాత్షసుండ్యా నను 
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నమ్మ వే =నన్ను నమ్మనా, ఒక్క_ళ పథమునకా=ఒక| పమాణము చేత, నము శ్రమని=విశ్య 

సింప్రుమని, వాండు, సమ్మతింపక =ఒప్పి కొ నునట్లు, వేన వేల్చత్యములుజ వే వేలు సత్య 

ముల్కు పల్కి _=వచించి, వినకయున్న క౯=వా6 డంగీకరింపకుండంగా. 

జ. ఎవ్యనిచూడ్కి జేసి జనిశ+యించు జగంబు వసించు నిజ్ఞగం 
'బెవ్వనియందు డిందు వటి + యవ్వనియం దిది యట్టి విష్షుతో 
నివ్వుల నొక్క_ వేల్పు గణి+యించిన పాతకినాదు చడ శే 

నెవ్విధినైన ని న్ల్గదియ+ నేని యన న్విని బంధ మూడ్చినక. 4లి 

టీ. ఎవ్వనిచూడ్కె్ జేసీ=ఏప్రరుషుని వీక్షణము వేత, జగ ౦బు=జగత్తు (అంత్య 

వాల్లోపమె జగం బనియయ్యజనియించుకొ=కల్లునో, ఎవ్వనియందుక =ఏ పురుషుని 

యందు, ఇజ్జగంబు= ఈజగము, పసీంచుకొ = నిలుచునో ఇది = ఈజగము, మటి=: 

పిమ్మటును ఎవ్యనియందుకా = ఏపురుషునియందు డింముకొ = లీనమగునో, అ... 

తోకా _ అట్టి= తొదృ శుండైన్స విష్షుతోక = వాసు దేవునితో, ఇవ్వలకా=ఈవలను, 

ఒక్క_ వేల్పుకొ=మటియొక దేనతన్కు గణియించిన=సరిగా లెక్కా [బెట్టిన పాతకినా 

దుక= పౌపముగల వాండనౌదును, (విమ్హునితో మతటియొక మైనము సమాన మని చెప్పుట 

కంళు నధికమగు పౌపము లేదనుట) నేండ=నేంటిదినమే ,సేకొ=ఏను ఎవ్విధినైనక్ = 

ఏచొప్పున నేనియున్కు నికాగదియ నేని = నిన్ను జేర రాకపోతిన్సా (ఇది ఫూర్వము 

తో నన్వయము) అనక =ఇట్లనంగా, విని=ఆలకించ్సి బంధమాడ్చినజ =కట్టు విప్పం 

గానే, 

తా. నేంటిదినపేం నిన్ను నే న్మేపకారముగానెన( జేర రాకపోతినేని విష్ణుని 

తోడ సరియగు నొక చేవుండున్నా 6 డని చెప్పెడు వాని పాౌపమునం బోంగలవాండ నని 

యాదాసు(డు (ప్రమాణము చేయలూా నారక్క_సుండు మాజు వల్మ_క కట్టు విడిచె 

నని భావము. 

చ అతండు తదల్పపాపఫల + మందుట సుంకము దీర్చి పోయి తే 

చ్చతదశప ప త్త) నేత్రునకుం + జూంగిలి మ్రొక్కి రణద్విపంచియై 

స్తుతికలిత ప్ర బంధముల + జొక్కుగం స్టడి యసత్యభభర 

ద్రుతగతి వచ్చి రాత్రి చరు+తో వతపూ ర్తి గదార్తి నిట్లనుక 44 

టీ. అతంయడయు=ఆదాసుండు త, *,ము-తోదల =లఅకొం చె మైన, పొప=పొపము 

యొక్క, ఫ ఫలము ఆందుట=సఫ అమునుబొందుటయ నెడు, సుంక ము= అభ భ్యంతిరము, (బం 

ఫింపంబడినఫలమనుట) ఫీర్చి= చెల్లించుకొని పోయి, తచ్చతేదళ పత్త్ర నేతునకుక్షా = 

అకమలద ళనయను6డగు తిరుక్కు_రుంగుడి స్వామిక్సి చాలిలి మొక్కి. = దండవత్స్ర 

కకాొమము (జేసీ రణద్విపంచియ _ రణత్ = చమూ యుచున్న విపంచియె=వీణగలవ్యా 
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(ల్లో 
డె, స్తు, ..లక్-స్తుతి=నుతులతోడను, క లిత=ఎకూడుకొన్న, (పబంధములక్ =(గంథ 

ముల చే, వొక్క లకాజస్వామిసంతోషి ంచునట్టు, పొడి= గానము (జేసి, అ, .తికొ- 

అసత్యభీ భర=అపమాణ భయాతిశయముచేత్క (ద్రుతే=వేగముగల, “అఘుక్నీ | పమరం 

(చుకమ్' అని యమరము. గతికొ=గమునముచేత్క వచ్చి, రాతిచరుతోకా = ఆరక్క.. 

సునితో, (వతపూ ర్థీ=వతపూరణముచేత్క, గతే=పోయిన, ఆర్హికా = పీడవేత, ఇట్ట ' 

నుక= ఈ (పకారమనును. 

తా, (వతపూరర్తి చేత మనడక్లేదము లేక శీఘు90ము గా నచ్చెనని భావము. 

ఉ. సీ వెజం బాసి పోయి రజునిచర చక్సి భజింప ము క్షి పొం 

దే చెర యే చెజం దవ్రుల + నే నిక నుండగ జూడు పంచువో 

నేచరణంబు లేయుదర + మేయుర మేళిర మేకరంబు లీ 

వాచరణంబు లాయుదర + మాయుర మాళిర మూకరంబులుక౯కా, 45 

టీ. రజనీచర=ఓయి రేద్రిమ్మరీ,. నీచెజకా=నీనిర్భంధమును, పాసీ = విడిచి, 

పోయి = చని చ్యకికా=స్వామిన్సి భజింపక = నేవింపంగాా ముక్తి = మోక్షము 

యొక్క, పొందు=న్నే వాము ఏచెర=ాన్చెనురా, ఏకా = నేను ఇంకక ఇంక 

మిద, ఏచెలక =ఏనిర్భంధమందున్చు తేవులకా=చిక్కు_ పడను పంచుచోకొ=నన్ను 6 

బనుప్రునప్పడు, ఏ చరణంబులు=ఏ పొదములో, ఏయుదరము=ఏక డుపో, ఏయురము= 

ఎసత్షఃస్థలమో, ఏశిరము == ఏశిరస్ఫో, ఏకరంబులు=ఏహా స్థములో, అచరణంబులు, 

ఆయుదరము ఆయురమ్ము ఆశిరము అకరంబులుక్, ఈన్రు=నీనవు, ఉండల యజూడుజ 

ఉండ జూచి కొనుము. 

తా. నీ చెజ వదలి పోయి స్వామి నేవ జేసి యెల్ల బంధములు వదలి నచ్చి 

నా(డను, నీవు నన్ను ౯ బంఫు నప్పు జే కౌ శేకడుప్ప్ర నేవత మేశిర మేవా స్తములు 

గలిగియుంటినో యాకాళ్లు మొదలగునవి యిప్పుడుండం జూచుకిెమ్మని చెప్పె నని 

భావము. క. 

"జే. అనిన? దత్పత్యమునకు నె+శ్రాంబు లురుల. 

బ్రమద పులకిత గాత్రుం డై + పాటు టసుర 

యనుని మధ్యందినపుశుండ + దనదు పెద్ద 

బట్టతల మించ. బవు జేర చాలు తెంచి. 46 

టీ, “అనినకొ=ఇట్టనంా, తీతృత్యమునకున్ _ తతొ=అదాసరియొక్క..., సత్య 
మునకుక =నిక్కు_ వమునకుు న్మేశాంబులు= ఆనంద చాప్పుములు) ఊరులకా = (సవిం 

వయ్యా (ప...డు- (ప్రమద = సంతోసముచేత, పులకిత = గగుటు పారిన, గాతులడె= 
శదీరముగ అ వాడ, షాజుటసుర్ =| బహ్హ రాషును (డు, (తే, ' పొటు యడల్థు(డు ద మ్లు( wa 

+ నవ్వ 
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న్పదములోల్కి దగు సమౌసములెన డుత్వములు వాయు, నల్లువాం [డన చొటు 

వాం (డనంగ 6 దము్ము6) గుజి అనం చెనుపదములు గొన్ని యిట్లు ఆని యడదివము 
యి ౧ య 

నూరయగారు కవిసంళ యవిచ్చేదంబునC జెప్పిరిగావున నిది సంగతమయె) ఇ,..డ_ 

ఇనుని=నూర్యునియొక్క_, మధ్యందినపు కొండ = మధ్యాహ్న సంబంధియెనయెండ, 

త...లకా-తనమ=తీన సంబంధియగు, పెద్దబట్రతేలఅక=బట్రతేలయందు, మించకొజతేళ్ 

తళ మెణయుచుండ ౧గా, ప్రవుకా = ఆసురియాళుని, “చండాల స్థవమాతేంగ దెవాకీ ర్హిజ 

నంగమాః* ఆని యవురము. చేరక =సమాపించునట్లు, పాలు తెంచి=పలు వెత్తి. 

ఉ. కొండయుంబోల భ కి వలగొంచునె వాండు నిజద్రుముభ్ర)మిా 
౨ నో 

పాండన వ్రాలుపాకలపు+కునుగు(బో లె నస ల్లదంఘు)లం 

దుండ రొద న్మహోగిరులు + హాోేరనం బనసుతి వోలి దంప్లి)కా 
Jo లు 

దండము లె క్తి పట్టిన పదం బొకం డొక్కండ నెత్తి జేర్చుచు౯, 
ఎలో 6 — 

టీ. కొండయుంబో లతెకైపర(తేమువ తె, భ కిక=భ కిచేతు వల౧గొంచునెడా 
న 3 క వి ) 

(పదక్షీణముసేయుచున్కె వా(డు=ఆరాక్షసుడు, ని...నక-నిజ=తన్ను గట్టిన దు 

నుజ=వృ త ముయొక్క_, భ9ిమో=చుట్టు తిరగుటయొక్క_, హీండనక్ = అఆవృ త్తిచేత, 

(వా... లెన్ .వాలు=పడునట్టి పాకలపు=పాకల మనురోగ ముగల, ( ఆరోగమువచ్చి 

నప్పుడుమదము చేత శిరస్సువగులు నందురు .*గజరో గస్తు పాక్లలి యని నిఘుంటువు.ఏను € 

గుంబో లె=గజమువ అనే నొసల్ =ఆరావ్ష సునిలలాటము, తదంఘు౨అందున్ =అదా 

సుని సొదములయందు ఉండన్ =తగిలియుండునట్టు, రొదన్ = తనకం౦ంకధ్వనిచేత్క 

మహాగిర్తులు= పెద్ద కొండలు, పోరనన్ =| పతిధ్య్వనియియ్య (గా (ప్రస్తుతి = స్తో త్రము 

చేతను (వాలి=(పణామముచేస్రీ దంప్టీకౌదండము = దండములనంటి నిడుకోలలు, 

ఎత్తి=మోం౭దిశె త్తి, పట్టిన= తౌ నుబట్టుకొన్న, పదంబు=ఆదాసరిపాూదమును, ఒజకండొ 

క). (డ-ఏశ కముగా, నె తికా=తేనశిరమునంద్కు చేర్నుచుకా =ఒడాంచుకొ నుచు. 
గ్ా యె ) టి 

తా. కొండవంటి శరీరముగల యారక్క_సుండు హరిడాసునకు( (బదతీణము 

సేయుచు. దన మోంత చెత నదులు మాఖొ్మరయయగా( (బస్తుతి సేయుచు నా దాసరి 

పాదముల (వాల6ంగా నేనుంగ దనకట్టు కంబముచుట్టు తిరిగి బృ ౦హి కభ్వ నితో "నేల 

(ాలినట్టుం డెననియును మతలీయు నా బహ్మారాతషసు. డాసురియాళువై స్లవుని పాద 

న ను వము. 

“మొక్క. డొక్క -డె మెల్లన నెత్తి ఛ క్రి చేత నె త్తిమోందంబెట్టుకొ నె ననియును భౌ 

ఇా,-ఈసర్వంసహ దేవదా నవమహీ*+భృన్మానివాచాతప 

కీ) సర్వస్వము చేతదన్యకృతులం + జెప్పంబడు న్షోర మా 

సీసత్యం బురరీకృ తాంత మిల నెం తే వృద్దనె మంటినే 

నాసత్యం విక నిన్ను బో ల. గృతసం+ధా భూరగహు 'లైవింకీక + 
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టీ. ఈసర్వ౦నహక = ఈభూమియందు, దే...ముక-దేన= వేల్చులయొక్క 

యు, దానవ=రక్క_ సుల యొక్కయు, మహీభృత్ = పుడమి అం డయొ క్క.య్సు 

మాని=జడ దారుల యొక. యు, వాచాతపః=వ చనరూప తపస్ఫులయొక్క_యు, (శీ= 

సంపదలయొక్క_, సర్వస్వముక = అంతయును, ఏ...లకా - ఏతత్ = ఈశరీర దాన 

వాబ్మాయముకం౦ క్కు అన్య = =ఇతేరములెన, కృతులక్ = కార్యములయం౦చ్చు చెప్పం 

బడుకా=వచింపంబడును, ( దేవాదులంద తీశరవిప యములయం౦ను సత్యములు చెల్లిం 

చుకొనిరేశాక యిట్లు మ్వేనువిడుచుట కె కె నెజవేర్చుకొనరనుట) ఘధోరవకా= భయంకర 

మైన, ష్టూోరంఖీముంభయాన క మని యమరము. నీసత్యము = నీబుతీమ్రు ఊరరీక్ళ 

తాంతము- ఊరరీకతే=అంగీకృతేమగు, అంతేము=-అ వధీగ లడి, (రార్ధాంత మనుట) 

ఇలన్ =భూమియందుు, చేను, ఎంలేన్ =మిక్కి_లియు, వృద్ధ నె= పెద్ద వాండనై, (తే. 

“డూ _లృమజ్ఞూన సృద్గ నా నుండెనేని బాలు ండయ్యును బూజ్యుండు (బాహ్మాణుందు అని 

సభాపర్యంబునను ) ఆ. “నుష్ట్ర బుద్ది నీచు దుర్వోధనుండు నీ, మాటవి"నెడు దురభి 

మానఘసును లెడని యుద్యోగపర్యంబునను; చ, “అవినయబుద్ధి వై వె వారికి నర సులి మయో 

గ్య యంటినీవుమూ, రు శిశుపాల యింక బలుక న్వలసె నృ భలోన” నని సభాపర్వం 

బునను; ఉ. “అదె. వడం! మూడుకృతు అం (కవిత్వ విశారదుండు వి ) దొస్టాదయి 

తుం డొనన్నె మహితా త్కుండు నన్నయభట్రు దక్షతన్ .” 

(బయోగంబులుండుటం జేసి పృద్ధు సాధువయ్యె. )మంటేని=|బతికితిని, ఇ6కన్ =ఇంతేటి 

నుండి, నిన్ను బో లెన = నీవలన కం. కిన్ _ కృతే= చేయబడిన, సంథా = జ(పమాణము 

యొక్క ధూర్యహుల్ = భారమునిర్వహించుకొ నువారు, తేమికిన్ = లేకుండుటకు, 

నాసత్యంబు=నా_ ప్రమాణము, ("నేను (బమౌణము 6 జేసెద ననుట. 

అని విరాటప ర్య్థంబునను 

తా. చేవతలయంమను, రాక్షసులయంగును, మునులు రాజులు మొదలగు వారి 

యందును నీసత్యము లేదనియును; నీ సత్య మే సిద్దాంత మనియును; దీనికి "నేను బెద్ద 

వాండను గావున నీతో నమానులగు సత్యవంతులు లేరని (ప్రమాణము. జేసెదనని చెప్పె 

ననియును భావము. 

చ ఇతరులు నీకు నీజె మజి+ యీధ్యతి నీస్మృతి వీబు తేరిత 

స్థితగతి సీమురారిపద+ సేవన డేపనన న్మతిల సమా 

ద్భృత కలగాన సింధు లహరీ ప స్త్రవభావ భా గురు 

శ్రుతి తత్ర బద్ధ తుంబికిం ముట్ కృపా వలంబికిల, 49 

ధ్ర సమా దేత= ఆదరింసంబడిన్క కల: =అన్య క్ష కమధుగ మగు, గాన=పాటయ నె 

డు సీంధుానదియొక్క_, " సింధుర్నా సరితస్ర్రైయామ” ఆఅనియముర ము. లహరీ పవా 

వామునం౦చు, ప్పపన = తేలుటయంగ్భు (వివారత్ అనుపొవమున నివారించుచున్న యని 

౪ ఫ్రీపన. [ వివారత్త్. 
mans న. న. 
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యర్థము). పఫ్రవఫావజ= తెప్పయాటను, *ఉడుపంతుప్లవఃకోలి అనియమరము. భాక్ = 

పొందిన్వ్యఉారు= అధిక మైన, (శుతి=సుతిచెతతీ=దండెయంమ, 'కతం వీణాదికంవాద్యి 
మ్మని మయర ము. బద్ధ =కట్టంబడీన, తుంబికిక = సారకాయగలిగి నట్టియు, కురుంగు డి=ా 

కురుంగుడి యను నామభేయము గల దివ్య దేశమందలి, నంబి=నంబియను తిరు నామము 

గల స్వ్యామియొక్క్మ._, కృ పొ=దయను, అవలంబించినయ టి, నీకున్, ఈధృతిన్ = 

ఈ'ధై ర్యము చెతీన్రు ఈస్మృతిన్ = ఈజ్ఞాన ము చేతను, ఈబు లేరత=ఈసత్య వాక్యము 

యొ క్రీ సత్యంతథ్యమృతం సమ్యక్” అనియమర ము.స్థిత =నిలుకడయైన ,గతిన్ పా ప్రీ 

చేతను, ఈము రారి పద సేనన=-ఈ శ్రీకృష్ణ పాద సేవచేత, జీవవపత్ = బతుకుగల, (నీవన 

న త్తనుపాౌఠమున ఛగవ లే వానిత్య సంబంధముగల యనుట ) మతిన్ బుద్ధి చేతను, మజీ 

యితరులు=ము తీయ న్యులు), ఈడె=సమానమా, (ఎవ్వగును సమానులు గారనుట), 

తా. జల పవాహములయం దీ(తేకౌయలు తేల్చునక్షే గానరస పవావామందు 
మునుంగకుండ నీ వీణకాయయుం డేల్బు నని భావము. కడమ సుగమము. 

కే, అనిన నాతని గాణిట + నునిచి పలిశె 

వే మునర్సించె నని భాగ+వత వతంస 

మోయి రజనీచ రేంద్ర స+యురుకృపాక 
టాకుమునం జెసి ధన్యుండ+నై తి ననఘ, 50 

టీ. అనినక =ఇట్లనంగా, భాగవతేవతేంనము=అపరమభాగనతు( డగు దాసరి, 

(వతేము=తీన గాన వతేమును, ఒనర్చిం చెనని౭ఆరాక్షసు (డు నెజు వేర్చించెనని, ఆతనిన్ = 

అరక్క_సుని, కొణీటనునిచి=ఆలింగనము చేసి కొని పలిశెక వచించెను ఓయిరజనీ 

చశేందజ=దీరాతన (ేహ్టండా, నీ=నీయొక్క_) ఊరు = అధికమగు, కృ పా=దయ 

తోడి కటాత్నమునంజేనీ = (శ్రేగంటిచూ ప్రుచేత్క అనఘా=ఓయి పాపరహితు (డా, 

ధన్యు (డనైతీకా =కృ తార్జుండ చెతిని. 

ఉ. బాసలు బండికండ్లు మణీ + ప్రాణభయంబున లతు సేసినం 

గ్రాసము గృచ్చ్భ్రలబ్ధ ముడు+గ న్వసమే యిది నీక చల్లెనో 

భూసుర వంశే పుణ్యజనః పుణ్యజనాంక ము దావకీనమే 

పో సమకూడిం గులముఃపొత్తున దైత్యులకెల్ల నంకత౯, వే 

టీ, బాసలుబండికో ౦డ్డు=-| పమాణములు చక ములవంటివి (లేదా చానలుబండి 

కండ్లన్న ద, కాయిరప్ప, (తాళ్లు తగుళ్లను వానివలె నాడెడుమాట.) మణి=అధికముగా, 
పౌణధయంబునకొ= పాణ భీతి చెక, లక్ష సేసీినకా =నూబు నేలు చేసినను కృ చృ్రలస్ధ 

ముజ[పయా సము చేత వచ్చినట్టి, “స్యాత్మ_ష్టంకృ చ్చ9మా ఖీలమ్” అనియమరము.([గాస 

ముజఅహారమును, ఉడుగన్ =విడుచుటకు, వస మే=వపళమౌ (శక్యము'గాదనుట్రుఇది= 
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ఇట్టువిడుచుట, నీక ౫ ల్లెన్ = నీశేయొప్పెను, ఓభూ సురవంళ్య పుణ్య జన= ఓ బావ్యాణవంళ 

షో నయ జ ళ్ ఇ 

మున6 బుట్రినపు ణ్యాతుుండా, లేక, ఓ బహ్మరాత్నసుయా, ((యాతుధానః పుణ్య 

జనః’ యని నిఘంటువున్నది శెవున6 బుణ్య జనళ బ్వమునకు రాకను 6డు నర్భ మగును) 

పుణ్యజనా౦క ముజవుణ్యజను( డ నెడుబిరుదు; తావకీనమేపో = నీసంబంధియెనశే, 

కులము పొత్తునకా ఆకుల సామ్యము చేత, దై త్యు ల శెల్లకఆరక్క_ సుల కె
ల్లను, అ౦కతేక = 

నామదేయమగుట చేత, సమకూరెడిన్ =క లుగుచున్న ది, 

తా. నీవింత పుణ్యాత్ముండవు గావున (6 బుణ్యజను6డను బిరుదు నీకె చె లైను; ఇంతి 

యళొక,నీ కులమువా రగుటవలన రాక్షసుల కందజకును నీకువచ్చిన పుణ్య జన నామమే 

వచ్చె నని భూ షించెననుట. 

చ, కడుపు మహాతుధ న్నకన+కంబడ నన్హృతకృత్యు( చేయం బో 

విడిచితి వేము జాత్యముగ + వేధవిధించిన కూడు మోకు నీ 

యెడ నొకకీడు గల్ల దిశ + నే మనిన న్నటి నికు నానసూ 

బడలిక దీజ ని త్తనువుం+ బారణసేయుము మె_త్తోగల్లిన౯, ర్ి 

టీ. కడుపు=నీయుదరము, మహాతుధన్ = పేరాంకలి చేతను, నకనకం బడన్ = 

సౌొటసాటఅంబోవంగా, (ఇవి జాతి సాధారణఫాషలు) నన్ =నన్నుు కృతకృత్యున్ = 

కృ తౌర్జని గా చేయన్ =ఒనరించుటకు, పోవిడిచితివి=విడిచిపెట్టితివి, ఏముజమేమ్ము 

మోకు, జూత్యముగన్ = జాత్యుచితీము గా, వేన=(బహ్మబేవుండు, నిధించినజనిర్టయి౦ 

చిన, కూడు=అహారము, (మోకు మూనవుల మెనమే మే యాహారమనుట) ఈయెడన్ = 

ఈకౌర్యమునందు, ఒక కీడుగ ల్లచు=మో కొక దోషము చేదు ఇ6క చేమనినన్ =ఇంతటనీ వే 

చేని యు6జెప్పినను, మటీనీకు నానసూ = మటేనీకు నొట్టుసుమా,మై త్తిగల్లినన్ = నా 

మును, సౌరణము సేయు ము=భుజి౦పుము. 

క, ఈమాట న్చొరవాచ్చెము 

అేమికి సీశ్వురుండ కరి ని+లింపవిరోథ్ 

నామెయి "మేదోమయ ద్భ 

పామివములు మెసవు మన్న + నత డను నార్తిక౯. ర్ట 
జాల 

వ 

టీ. నిలింపవిరోధీ=ఓయిరావ సుండా, ఈమాటన్ =ఈవాక్యమందు, పొర 

ఫొ చ్నెము=క పటము, చేమికిన్ =లేకుండుటకు, ఈళ్వరుండం= అంతే ర్యామియగు పర 

మాత్కుం జే, కరి= సాకీ, నామెయి=నాకరీరమంద లి, మేం. .లు-మేదో
మయ= మెద 

డుగల, దృప్తణ్యకొవ్వియున్న, అమిపములు = మాంనఘులను, మెసవ్రుమన్నన్ = 

మెక్కు_నునంగా, అతేండు=అ రాక్షసుడు ఆ ర్షిన్ =జా లి చేశ, అనున్ =|పత్యు శ్రర 

మిచ్చెను, 



వసా శాస ము, ఫ్2ి] 

వా, ఎట్లో యి ట్రగునయ్య పల్క దయలే 4 కిన్నాళు నీకూడె యీ 
పొట్టం బటి మహాఘలభ్సి. దనువుం + బోషీంచి యొన్నా ళ శే 

లు ణి A 
నెస్టై నొక్కతపస్వి యొక్క వృతి రాజే చూడండే తత్కుపక్ 
బుట్టు న్నీ గద దీనినా నొదవి యో + పుణ్యాత్మ యెట్టంటివే. 54 

టీ. ఎట్టో=ఎస్పైట్లో, ((పళ్నార్థకము) ఇట్టు=ఈ్ళపకారము దయలేక=కృప 
మాలి, పల్మ_నగునయ్య =పల్క_వచ్చునటయ్యా, ఇన్నాళ్లును = జరిగినంత కొౌలమున్ను 
ఈకూ దె=ఈమనుష్యమాం సాహార మే, ఈపొట్టంబెట్టి = ఈనింద్య మెనడొక్క_లో ( 
బెట్టుకొని, మ...స్టిన్ - మహాఘు ౫ మహాపాపముయొక్క._, అబ్జిన్ = (పా ప్లిచేక, 

తనువున్స్ =ఈ నాళరీరమును, పోషించి = పెంచుకొని ఎన్నా ళ్ళేశేని = ఎన్ని దినముల 

కైనను ఎశేని = ఏరీతిగానైనను, ఒక్క_తపన్వీ = ఒకతపస్కీ ఒక్క_[వకి = ఒక 

నియనుముగలవాండు, రాలే = రాండాా చూడండే = వీక్షంపండా, (ఇవి వ్యతి 

రేక పశ్నార్థకములు) కత్మృపన్ = వానిదయచేత, దీనిఫుట్టున్' = ఈజన్మమును, 

ఈ గెదనాక్ = పాపిక్రొనియెద ననితలంయచుండంగాా ఒదవి = ఆట్టులభించి ఓపు 

ణ్యాత్మ=ఓయి పుణ్యా తు్మ (డా, ఎట్లంటి వే= ఏవిధము గానంటి వే. 

తా. ఇదెవజలో(6€ గలకౌెలము నీ మానవ మాంసము యాహారముగా్డ6 గొను 

చుండి మేను పెంచుకొని యెన్నంటికైన నొక్క_ సన్నా్యానీమెన రాజ్యా యొక్క 

భక్రుణలడైన రాలండ్యానన్ను చూడండ్రాయాయనదయ చేత నీపాపపు జన్మము6 బోంగొట్టు 

కొందునని యున్న ౦దులకో నీ పట్టునచ్చియు చే మంటి వని భావము. 

క. మావంటి ఛాగవతులుం 

బావనులుగం చేయ నేని + మజీగతి యేదీ 
మావంటివారి కిక మా 

యేవము వెనుకటిది చూడ + కత్నీంపు కృపక, ధక్ 

టీ. మివంటి భాగవతులు, పొవళులుగకొ=పమ్మితు లగునట్లు గాన్ఫు చేయ శేని= 

చేయకుండిన, ఈమావంటివారికి, మతీగతి = గత్యంతరమ్యు ఏది=ఎద్ది! ఇ6కలొ=ఇం౦ 

తేటన్సు వెనుకటిది=పూర్వ ముగలిగిన, మాయేువము=మా హేయమున్ను (అకృత్యేమను 

ట్ర) చూడక=ఆలోచింపక్క కృపక=దయ చేత, ఈక్నీం ప్రము= చూడుమా. 

తే, స్వధితియెనను ద్విజుం దిన్నఃశ్య్మస్ర్ర మైన 

సరియకా౭ గాంచనమ చేయు. + బరుసవేది 

యా యసాధారణన్యాయ + 'మన్నవలదె 

మాదృ్భశులచో టం గదియు భవాదృళులకు, స్ట్ 
wr 
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టీ. పరునవేది=న రృ వేధి యనియెడుసిదరసము స్వధితియెన ను= గొడలియె 
యి బి @ య రా ర రూ 

నను, “ద్యయోఃకుఠార స్స్ర్వధితి? ఆని యమరము. ద్వి, **నక్ _ద్విజుక =వి పున్సి తిన్న 

జ=సంహ రించిన) శస్త్ర మెనన్ =అయుధ మెనను, సరియకెన్ =ఆసనూనముగాన్తే కాం 

చనముచేయున్ =బం గా లే చేయును ,(స్పర్శవెథి యినుమునుబంగారము చేయుట (పసి 

ద్ధము) మాదృశుల వోటన్ =మావంటి వారియెడల, క, కున్ _కదియు= చెరవచ్చునట్లి, 
ల్ రు 

భవాద్భశులకున్ = మోవంటివారికి, ఈయసాధారణన్యాయము = ఈవిశేస న్యాయ 

మున్కు ఎన్న వల దె=గణింపవలదా ? అనలగా గణింప వలయుననుట. 

తా. పరుసవేది యినుమును సునర్లమును జేసినెక్లే మిరు మము (బవి తులను జేయ 

వలయు నని భానము., 

శే. అనిన చేహార్చణము నొల్ల + కార్షి. బలుకు 
aa) అం 

కృపణత కత డభిప్రాయ + మెద్ది యనిన 

నిత్తు దను వంట యనుకంప+యే మదాత్శ 

కసటు. వాపుటయేు యను+కంపగాక, స్ట్ 

టీ. అనినన్ =ఈరీతింబలుక (గా, దేహార్చణమున్ = శ రీరమునిచ్చుటను, ఒల్ల 

కజుఇచ్చగింపక, ప,. .కున్ _పలుకుజఆరక్క. సుండువచించునట్టి, కృపణతకున్ = దైన్య 

మునకు, అత౦ండు= ఆదా సరి, అభీ పాయము=రా క సుండ వై ననీతాత్చర్యము; ఎద్దియ 

నినన్ =ఏదియన౮౫, మదాత్మీ=నాయాత్మయొక్క్యా_, కసటున్ =(బవ్తారత స్వరూప 

మగు మాలిన్య మును, పావుటయ్ే == పోంగొట్టుటర, ఆనుకంపగాక = దయగాని, 

“కృ పాదయానుక ౦ పా స్యాత్ ” అని యమరము, తీనువు = శరీరమును ఇత్తునంట=ఇ 

చ్చెదననుట, అనుకంపయే=కనికరమా, (కౌదనుట). 

తా. జేహాసమర్చణము నొల్లక జూలింబడి వేండుకొన్న యారక్క_సుని6 

గాంచియాదాసరి నీయభఖి పాయ మే మని యడుగగా, వాండు నా బివార కు స్ట 

ము పదల్బుటయేు దయశాక శరీర మిచ్చెద ననుట దయగా దని చెప్పెనని భానము, 

శా.ఘంటాకర్లుని మించుకర్మ మొకొ నా + కర్మంబు మాసీంద్రులం 

దుంట ల్పేయండె మాన్ని యీండె భగవంతుం డట్టి శీ యట్లి శీ) 
లో క లు 

కంశు న్భాగ వతుండు మించ నొసంగం+గా 'లేయ యా మేలు సా 

'౧టింప న్నజి రాదె పూజ [| ._ 55 కంటింప న్మ పూజనము గాదా ప్రాణమే ల క్పికిల 

టీ. నాకర్మంబు= నేంజేనిన చెడ్డపని ఘుంటాక ర్లునిన్ =భుంటాకరుండను వాని, 

మి౦,. ,కొ-మించు=అలతిళ యిం చెడు, కర్మ మొ కొ=కర్మమేమోకా, వకానీం[దులన్ = 

ముని శేష్ణులనుు, తుంటల్సేయ6డె=నాండున టీకివేయలే దా, భగ వంతుండు =పడ్గుకైళ్వ 

ర్యసంపన్ను6డగు (శ్రియగపతీ మాన్సి=ఆపొపము నుడిపి, అట్టి శీ = అట్రినంపదను, 



వస్థా శ్వాసము స్ట్్రతే 

ఈం డె=ఈయండా, ( మోత్షపదవిని చ్చెననుటు) అట్టి శీకం కున్ = అటువంట్ సంపద 

కం కును, మించన్ =అధికమగునట్లు, భాగవతుండు = ఆభగవర్గాసు(డు, ఒసంగంగా 

లేడె=ఇయ్యలే డా, మటి=ఇంకొనుు ఆమేలు కా అట్రియుప కారమును, నాకు అం 

టింపనాచె=క లుగు నట్టుచేయ ౧నాడడా, _పాణిమేలు=(పాణికొల కగునుపకౌరము, 

చ క్రికిన్ =| శ్రియకపతికి పూజనము గా దా=ప్రూజించుటగా దా, ('సంతోప ంజనయే త్పా9 

జ్ఞ నదేవేళ్వరపూ జనమ్ అన్నట్లుగా జనులకు సంతో పముంజేయుకేయీళ్వరునింబూ జిం 

చుట యనుట. దీనికి, “జనస్యాశయమాల క్య యో యథా పరితుష్యుత్కీతం కేథైవానువ 

చెత పరాశరాధన పండితి యని ఆప్రాంగ హృదయమందు. (బమాణాంతరమును గలదు. 

తా. ఫఘంటాకర్టునికం కె చేనెక్కు_డగు పాపము సేయలేదనియును ఫశియగపతి 

యాతనిపాతకము లడంచి చెప్ప నలవి గానియట్లి మహోన్న తపదవి నొసంగలే ద్రాయా 

భగ వంతునికంశు చెక్కు_డుగా భాగవతులు నొసంగలే ర్యా యట్టి యుపకారము నీవు 

నాకం జేయంగూడదాాయొకపాణికి మేలు సేయుటయే పర మేళ్వరునిం బూజించుట 

కాదా కొవున నను రక్నీంప్రు మని యా రాక్షసు(డు వేండికొనె నని భావము. 

వ, అనిన విని మూతంగుం డా తేజం -గతెజంగైన సంగతం బగు ననిన 

నాతండ నొక్క. బ్రహ్మరాత.సుండం గుంభ జానుసంజ్ఞండ నుగ 

కర్ముండ నై యీాన్యగ్గ ధం బా శృయించి వంచనం బధిక పంచజన 

చర్వణంబు సేయుచుండుదు. పూర్యంబున సోమశ ర్మ యను భూబ 

3 డన యొక రిర్ముఖుండం శ్రాగ్జనిద్విజండం గాన దయనీయుండన గ్రా 

దుష్కుర్మంబున నికుతి నీవు కై టభారిం బాడిన నేటి పాటపఫలంబు 

సజలంబు గా నాకిచ్చి లేని భీభత్సకు త్సార్హ్యం బగు సీజన్మంబు వేయు, 

సీకు నా ర్హరక్షుణంబున నగు సుకృతం బనంతంబుసిద్ధించు, నత్యంత 

ధర్మసాధనం బగు నిమేను నిల్లుసేరు ననిన, నమేని మాటలకు గల 

కల నవ్వి యవ్విస్తుదాసుం డిటనియె. 59 

ల ౧౧ 

టీ. అనినవిని=ఇట్లున గా నాలి౦చి, మాకంగుండు=ఆసుర
ియాళు, ఆ తెజంగు= 

ఆరీక్కి (బహరత స్వ్వనివృ త్తియనుట) ఏ తెటంో నక =వఏవిధమెనను, (ఏమిచేయంగా 
0 శీ వ లీ a అ 

ననుట) నంగతంబగుననినక- = అనుకూలించునన గా, ఆతండు, ఏనా క్క (బహారాత; 

నుండక, కుంభజా నుసంజ్హాండక =కుం భజా నువను పేరుగలవాండను, ఉ్యగక రుండనై- 

ఉగజ=ఘోరములగు, కర్కుండనె = కృత్యములు గలవాడే, ఈన్యగోధంచా క 

యిం౦చి=ఈమల్తీ చెట్టున6 జేరకొన్సి న౦ంశన=మోసముచేత్స ప,4,బు - పథిక =మార్గస్థు 
౧ 

అగు, పం-చచజన=మనుష్యుల యొక్క. 
చర్వణంబు=నమళలుటన్వు చేయుచుండుదుకొ == 



624 ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

'కౌవించుచుందును (మనుష్యులను భక్నీంచుచుందుననుట) పూర్వ౦బునకా =పూర్వ 

"కోలమందు (ఈ (బహారాక్షసు (డను -గాకము న్ననుటు సోమశళర్మయను = సోమళర్మ 

యను పేసుగల, భూ బర్హిర్యుఖుండకొ=భూమిసు రుండను, _సౌగ్డనిద్యిజాండ గానకా= 

పూర్వజన్మ (వాహణుండను గావున, దయనీయు౦డన = దయ సేయద గినవాండ నే, 

ఒక్క_దుష్క_ర్మంబునక =జఒక దుహ్మా_ర్యముచేత, ఇబ్లుతిక = ఈవిధముగా నెతిని, 

నీవు కె టభారికా= శ్రీ యకపతిని, పాడిన గానము చేసిన నే...బు = నేంటి=ఈదిన 

ముయొక్క_, పొటఫలంబు=గానఫల ము, సజలంబుగాన్ = ఉదక భా రాపూర్వకం 

బుశా నాకిచ్చి తేని=నాకు నొసంగితివా, భీభత్స కుత్సార్హ్హంబగు - ఫీభత్స=రో (త 

. కున్కు కుత్సజానిందకును, అర్హ ంబగు=లే గి నట్టి, ఈజన్మ౦బు= ఈ బహ రాక్ష నజన్మంబు, 

వేగన్ =కడ తేరును, నీకును, ఆ ర్హరత్నణం బుననగు=దీ నసంర క్షణ చెత గలిగాడు సుళ్ళ 

తంబు=ప్రున్ని యము, అనంతంబు=మితిలే నిదె, సిద్దించున్ =ఒన(గహూడును అత్యంఠత= 

మేరమోణీవ, ధర్మ=ధర్మువునకు, సొధన౦ బగు= ఉ పాయమగు, ఇ 'మ్మేనున్ =-ఈనీశ రీర 

మును “శరీర మాద్యంఖలు ధర్మసాధనమ్ * అని పమాణము. ఇల్లు సేరుననినన్ = నీ 

యిల్లు 'సేరుననలగా, అమే్మనిమాటలకున్ = అశరీరముకిొటి కగు మాటలకు కలకల 

(ఇది యనుకరణ శబ్దము) నవ్వి = పరివాసీంచి, అవిమ్షుదాసుండు = అఆభాగవతుండు, 

ఇటనియొన్ = ఈవక్షగమాణ (క్రమముగా జెస,నుః 
6 ఖీ యి 

తా. శరీరము నీయిల్లు సేరు నని రక్క_సు(డనియె ( "గావున త నళ రీరమంద సేత్ష 

లేని యాదాసు£ డందులకు నవ్వె నని భావము, కదను సులభము. 

,. క, ఇటువంటివి యిట కెక్కుడు 

నిట దిగుడువి యొంద నెన్ని+యీ నిదియును నొ 

క్కటి యొకనాంటిద కా దొక 

త్రుటి గీతభలంబు నొసంగు+దునె యి'మెయికి౯్. 60 

టీ. ఇటుపంటివి= ఇట్టి శరీరములును, ఇట కెళ్కుడున్ =ఇంతేక ధికములగు శరీర 

ములును, ఇటదిగుడువి=ఇంతకు దక్కు_వగు తీనువులును ఎన్నియేని = ఎన్ని మైనను, 

ఒందన్ =పొందను, (అనేకతనువులు చాల్చియున్నా ననుట) ఇదియును=జయిీా బేవాము, 

ఒక్క_టి= ఇదివజకు 6 బెందినవానిలో నొకటి, ఇమైయికిన్ =ఈళ రీరమున ౩ , ఒక నాంటి 

దకాదు=ఒకనా(టి పాటఫల మేకాద్యు ఒకతుటి = ఒక చిటిక వేయునంత కాలము 

యొక్క, గీతఫలంబున్ = గానఫల మును, ఒనంగును నె=షత్తునా, ఇయ్యి ననుట, 

తా. ఇటునంటి శరీరములు నింతేకు మించినవియును దక్కు... వై నవిశయము న నేకము 

లెత్తి యున్నాండను గావున, నాళ రీరములలో నిది యొక్క కొని దీనికొణకు నొ 



పుష్టా శాస ము, 5్9ి5్ 

పాటఫల మొక్క... నా(టిడే కౌొదుగదా యొక్క. (వేల్మిడి ఫలమైన నియ్యనని చెప్పె 

నని భొవము. 

సీ దిక్సాలతేను వల్తి+ తిరిపంపు6 దనుం దోన, 

యెన్నినూన్లెత్త మూ+యేను నీవు! 

మాతంగ తను వె త్రీ + మళకంపుం దనుం దోన, 

యెన్ని మారె త్త మా+యేను నీవు! 

శేసరి తను వెత్తి + కీటంపుం దనుం దోన, 

యెన్ని మార శ్రే మో+యీను నీవు! 

ధరణీశ తను 'వెత్తి+ దాస్యంపుం దనుం దోన, 

యెన్ని మార్జెత్త మా+యెను నీవు! 

కే, సోమయాజుల మెన్నిమా+ర్లాము శ్వపచ 
౧ 

ఖగకులుల మెన్ని మాజులు * గాము పాము 

గాములము యెన్ని మాణులు + గాము వెండి 

కంసరిపుభ కుల మొకండే+* కాము గాని. 61 

టీ. కం. ..ము-కంసరిపు=కృష్ణునికి, భ క్టలము= సేవకులముు ఒకం డె=ఒక్క_6 

డే, కాముగాన్సి ఈరమీనును= ఈ నేనును, ఈవు=నీవును, ది: ..వు - దిక్పెాల=ఇం్యదా 

ద్యస్టది క్పౌలకుల యొక్క, తనువు=ళ రీరమును, ఎ త్తిఎతౌల్చి, తోన=వెంటనే, తీ... 

నుక - తిరిపంపు=ఖిష మె త్తేడు, తనుకా=ళరీరమునుు వన్ని మాధ్దు=ాఎెన్ని పర్యాయము 

లు, ఎ త్తము=ధరి౦ంపమ్హు, (ఇం్యచాదముల మె సంపద లనుభవించియు6 బుణ్యత్షేయము 

కాంగానే మరల భికుకుల మె నీవును నేనును బెక్కు_మాణులు భూమిపై( బుట్టితిమ 

నుట) (“తోనయొన్నిమాన్లై త్త మియేనునీవు' అనునర్థము నే తక్కిన మూండు పొదంబు 

లందును (గిహించునది) మౌ. వ్ర - మాతంగ =ఏనుంగుయొక్క_ , తనువుజుశ రీరమును, 

ఎ తీ మళకంఫుంద నుక =దోమళ రీరమను, (కడమసుగమము) శేసరితనువు=సీంహూళ రీర 

మును)ఎ త్తికీటంపు (దనుకొ= ప్రరుగురాపమును (కడమ- సుగనుము),ధర
ణీశతనువ్ర= రాజి 

శరీరమును, ఎ త్తి, దా స్యంపు దనుక =బౌనిసరూ ఫు ను (కడమసుగమము), సోమయాజా 

లము=యజ్ఞ ముల ను జేసినవారముు ఎన్ని మారాము = ఎన్ని మాటులు గా లేదు (అనేక 
౧ 

పర్యాయము లె తిమునుట్రళ్వుప చజశునక మాంసభత కులము, ఖగ కులంలము='పతీ జాతు 

అము ఎన్నిమాటులుగాము = ఎన్ని పర్యాయము లై యుండ లేదు, పాముగా ములమ
ు= 

సర్ప గవాములము, (గామన్నది గ హళ జ్ఞభవము) ఎన్ని మాటులుగాము=ఎన్ని పర్యా 

యములై యుండ లేమ, 



256 ఆము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

తా, నీవును నేనును దక్సౌలా ద్య నేకజన్మము "లె త్తీనా మేకాన్సి యేజన్మ మం 

దని విషుభ క్రిగలవారము గాము సావన మరలమరల నా జనములు వచ్చుచుం డె నని 

యును, విహ్లుభ_క్టిగలిగిన పిదప జన్మము లేదనియును భావము, 

ఆ. పూం:తనీరు చెలంది+ నేత మూ టాయిటి 

దూది యెండ పసుపు దొత యక్క 

రంబు మేను ద్ని+రహీం. బుణ్య మమ్మాట 

కప్పురంబు వెట్టి + యుప గొనుట, 62 

టీ, మేను=శరీరము పూంతనీరు=అలికిపూసీననీరు, (ఈకనీరను పాఠమునం 
చేపల బట్టు సౌధన మగు నూతీలోని జల మనియర్థమృు ఇెలంది నేంత= సా లెఫుర్వు నే 

సిన నేతతో ంగట్టిన, మూట, ఆయిటిదూది=ఎండ కెలము గా లిలో ంబెట్టినదూది (బూ 

రుగుదూది యని కొందరు) ఎండప సుఫు=ఎండలో నునిచినపసు ఫు, (ఎండలో నునిచిన 
పసుఫునకు వర్షము చెడు ననుట; మటీయును సాయం పాతశకాలములయందు నెండ 

లో నునిచినవస్తు వాతణము మా(తేము పచ్చగా నుండు సావల నుండదుగాన నా వర్ణ 

మని కొంద అందురు) తొజ్తియక్క_రంబు= బోనీనోటివా 6 డుచ్చరించినయ తరము, 

(పురులు దొల్సిన యక్షర మని కొందజిందురు (అనంగా మేను వీనివలెనే శాళ్య 

తముణాక నష్ట్ర మగుననుట] దినిరహి =దీనిప కెళమునుగూర్చి (కర్మ్మపనచనీ యకము 

లేక యే కేవలద్వితీయమోంద నాయర్థ్యము వచ్చును, అం౦నులక్కు ఆ. “అరుగు చెంచి 

యన్న యడుగులం గడు నార్త్క నాద మడర _చైశి నాభభు బనని, యీడ్సు చున్న 

నల్ల యెత్తి యమ్ముద్ది యం దడని కన్ను నీరు దుడిచి యతేడు,' అని యు త్తరరామా 

యణమునందు సోమయాజి పయోగ మును మటీకొన్నియుం గలవు.) ఫపుణ్యమమ్ముట= 

పుణ్యము వ్నికయము చేయుట కప్వురంబు=కళ్చూరమును, పెట్టి=ఇచ్చి; ఉప్పు=లవ 

ణమునుు కొనుట గహీంచుటయే. 

తా. ఈయస్థిర మగు ళరీరముకొటుకు. దన పుణ్యమును వ్యయము నేయరాదని 

భావము. 

న. అనిన దనుజుం డిట్లనియె. 68 

క, సంగీత ఫలంబున. "గో 

సంగీ సగ మైన. దయపవెసంగ. నీవే మో౯ 

మ్రింగినగ్లు గ్రక్క స్య్వారధి 

క గాజతయి కొదయె వివ్షంఃకి ర్త ర్తన కనిన౯, 64 

టీ, గనోసంగీ=ఓ గోనంగిదానరీ, (మాతంగ దాసుండనుట) సంగీఠీఫలంబునకా= 

నంటిగానభలమందు, సగ మైనక్ = అర్థ భా ౫ మైనను, దయపవాసంగక్షా=దయయొప్పు 

= గాళ్తక్లా 



హస్థా శ్యాసము, ర్ి? 

నట్టు గా, ఈవే=ఇయ్య వే, (వ్యతి రే కౌరకముమింద చనేకారమువచ్చిన సం పార్థనపర 

(కెయ) మీన్ =మినము, | మింగిన=ఆహారించిన, [గుక్క_న్ =(గుక్కెాడునీటి చెత, వారిధి 

కిన్ =ఆసము[దమునకు కొజంతయె=తక్కు_వగు న్యా విష్తుకీ రనకున్ , కొదయె=నీకు6 
Ty వాతి 

దక్కు_వగున్యా (సముద్రమున కుదకము దజుగనియట్లు నీకు హరికీ రృన తజుగ దనుట) 
అనినన్ =ఇట్లనంగా. 

శా, వలా నొంచె దదేయ మిట్లడిగి యెం+లే చాస మేనం బలం 
బో లీలావటు గీతకి రన ఫలం+బో సీయెడ న్మున్ను పా 

తాళ ప్రశ్నలు మాని మేన్లానుము బే+ తాళచ్చలో క్షి రుమం 

దూలింపం దలంలేని శపుట్లు వతి నూతు లవ జేతాళముల్. 

టీ. అదేయము=ఇ య్య గాడని దాని, ఇట్టుఅడిగ= ఈరీతినియా చించి, ఏలానొం 

చె ను=ఏలనొప్పించెదన్రు మున్ను =మున్స్ఫ్కు నీయెడన్ =నీపట్ల ఎం తే=ఎంతయును, 

వాస =నా పమౌణకమ్యు మేనన్ పలంబో= దేహ మంద లిమా౦సమ్మోలీ . .బో_లీలావటుా 

మాయా[బహ్మచారియగు వామనునియొక్క_, గీతే= గానము సేయ(బడిన, క్రీ ర్థన=కీ ర్హన 

లయొ క్క, ఫలంబో=ఫలమో (మున్ను చేను శరీరమిచ్చెదనని (పమాణముం జేసితి నే 

కాని గానఫలమిచ్చెన నని చేయలేదనుట) పాతాళ (ప్రళ్నలు=ఆ గాధ ప్రక్న యులను 

(పాతాళమం డిప్పుడేమున్న దని యడిగినట్టనుట) మాని=విడిచి మేన్గొనుము=నాక రీ 

రముకు [గహియింఫపు ము, బేతాళ చృలో కక్రిన్ - జేతాళ=మో చేతా ళసంబంధియగు, 

ఛలో క్లిన్ =దంభప్రుమాటనచేత, రుషన్ =రోషముచేత, (నాకు రోప.ముప్రుట్టించియను 

ట్ర తూలింపన్ =తూ ల(జేయుటకు, నల౭తేని=కల ంచినట్లా యె నా, మటి =ఇంకోను, 

నూతుల్ (తవ్యున్ =కూపములు (తన్న 6గా, (ఇంక నిట్టి (పశ్నలు నేయ౧గాన నుట) చే 

తాళముల్ =మటికొన్ని బేతాళ గవాములు, పుట్టును=జఊక్సే ల్లీ యగును, “బావి (త 

వ్య బోలా భూతము బయలుదేేటను అన్న సా మెతే యర్థము నిక్కడం జెప్పినా6 

డు. మలియును తూలింపం దల౭తేని బుద్ధి మలేనూతుల్ల వ్వ నా తాళ ముక. ఆని కొం 

దజు పొఠాంతేరము గా6౬ జెప్పి దానికి. (దాటివెట్ల పమాణమున బావులు (దవ్వవల 

యు ననియెడు బుద్ధివ౦టి దని యర్గము చేయు మరు. 

తా. ఇంక చాతాళ (పళ్నలు మౌని నేను వేసిన (పమాణ_పకెరము నాళరీ 

రమును భత్నీ ౦పుమ్యుతడవు. జేసీ నన్న లం పెట్టవల యునని తలంచి మటియు6 (దవ్వితివా 

మజటీకొన్ని బేతాళములు వచ్చి నన్ను భక్నీంచుం గావున, మన మాటచొప్పున నీవే 

భక్షీంపు మని చెప్పె నని భావము. 

వ, అనిన సాలకటంకకుయుండు సాల గటకటంబడి కా గ్యచ్చం గన్నీరు 

గ్రక్కూకొని కటకటా! వై టభారి కనుంగులగు డింగరీలు దయాళు 

సో బుద్ధి మతలీ నూతుల్ _దవ్వ నాతాళ ముక. 
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వులు గావలవబే ! తొల్లి దర్శన ప్రవ_ర్తకుండై వైయాసికంబు లగు 

సూత్రంబులు వివరించి విష్టరశృను నదై సత వె శిష్ట్య్రంబుం బతిష్టిం 

చిన లక్షుణాఖ్య యో గీంద్రుండు చిరకాల సేవ సంతుష్టుండై 
నిజ చేళి 

కుం డగు పూర్తాహ్యయుం డనధి కారుల కీకు మని విధియు క్తంబుగా, 

దనకు బృసాదించిన గీ తాచరమార్లంబుం గృపాతరంగితుండై రం 

శేశధామ దామోదరనామ చామోకరగోఫురం బెక్కి యుచ్వ్చైస్స్వ 

నంబున నుచ్చరించిన గురుం డలిగిన, చేవా! చేనరయాజ్ఞ మోతీ యే 

నొక్కరుండ కొరవంబునం బడకుండుట మేలో ? భాగవత ఫరివత్తు 

నకుల బరమపద మగపడుట మేలో ? యని వితర్కి౦చి నీ వుచ్చరిం 

చుట గా నుచ్చరించితి నని తదభినందితుం డయ్యె, నతేండ నిజధాత్ర 

సశ్రంబునకుం బ్రృత్యహంబును గల్యంబున మూల్యం బొల్లక గవ్యం 

బు సమర్పించి వేండిన వల్ల ఏవల్ల వులకు. బరమ పదంబు. బృసాదించె, 

నతండ బంధము కుం డయ్యు నవతా శాంతరంబునం గాలాంతరం 

బున సంకుచితజ్ఞానులై విషయపరు లగు నరులకుం బరమునందలి 

లీఫపాదవ సుందరజామాతృ నామంబున నర్చిరాదిగత విశదీకరించె, 

వతండ యిటమో(ద యాదవగిరికెంకణంబు పాషండసంకులంబుగా 

వచ్చినం దచ్చు తికి శథ్రకోపసమాఖ్య సంభవించి సీరం ధ వాదం 

బున నంధాదివిషయ విద్వజ్జ్ఞ నంబుల నధోత, జవివయవాద భివ, 

వేడి దిగ్భిజయంబు సేసి గరుడకుధర గుహాకుంఠ నృకంఠీరవంబు 

కుహనా త్రిదండమై బ్రునీ * కునుం'భాంబరాంభకకుండిక లొసంగ నం 

గీకృ తాంతిమా శ్రముం డై ఫణిప కణభు గతపాద బాదరాయణ 

కపిల జైమిని శౌాసనంబులు మఠ మహాసన మహీసురులు మున్నుగా 

చం తేవాసి నం చేవాసులకు చెలిని పజుపం బరవుహాంసానుస్టాన 

పరశాహయె పడయుగ ప్రపన్న భువన ప్రపం చపంచ జనహృదయ 

భవనంబులం బద్మాపద్మాములు పలేర్లు దుడిచి [పాడెక్క_భ కీ బో 

ధించి భూతలంబుం 'బావనంబు నేయంగలవా(డు, మజియు హయ 

వదనపదారాధకుండై వేంకశుశళుం డను నింకొక్క- మనిపీ మధు 

మథనమతప్రతిపాదకం బగు పృబంధశో తంబు రచించి శిలోంఛవర్త 

న్ కాసుంభ రాంభకుండిక., 1 పారెక్క.. 



పుషాశ్వాస ము 529 

నంబునం దపంబు సేయం దనకు జరచ్చదన శాక దానంబు నగస్త్యా 

ర్రీరుహంబునకు నిర్వాణం బొసంగం గలం డిటి ట్రి యెవ్యుంబులు మదీ 

య దివ్యబోధంబు న నెజింగియుండు చేశాదృశం బగు త) కాలిక 

జ్ఞానంబు కలిమి నిమేను మాననీయంబుగదా యంకేని యది జా 

త్యంబుదక్క దపస్సత్యళమదమాది లబ్జ లబంబు గాదు; నిపాది భవిష్య 

దర్థంబులం జెప్పుచున్నది, అదిశుచియ్ ₹'కా శికంబు డబ్బగాటిగబ్బు 

లుగు గాలికనుంబెంటి పె (డికంటి లోనగు తిర్యక్కులు భావి ప్రయో 

జనసూచకంబు లె యున్న యవి యవి తపస్సులే ! యట్ల మౌవిజ్ఞా 

నంబును నెట్లనిన, నా _స్తీకంబువలన శ్రా _స్త్రంబులెడ దితిబోధం 

బులు దక్క. నాచరణ ప్రచారంబులు లేమి ధర్మంబు దూరం బది 

నిమి త్తంబుగా ని తేటుం గెబుంగక భవో తారకంబుగాదు, గావున 

నలువ రహిత కాయంబునంగాని కల్యాణంబు లబ్బంబుగాదు,;గాయుట్టి 

యివ్యిరాపవిగ హం బను శో హాంబున నుడివి కృ తార్లుం జేయు మని 

పాదంబులమవ్రా లి పాటం చాత్కపాళేని యీావేయనిన, సత్రం డదియును 

సీలేనన్న, బోని మ్మా ప్ర పభాతసమయంబునం బాడిన చరమగీతం'బైన 

నిచ్చి ప్ర ప్రపన్నుండగు నన్నవిపన్నుం చేయుమని లేవకున్నం, బరమ 

దయార్దండై, యట్ల కానిమ్ము లె మ్మ మని యతని లేవ నెత్తి యత్తే 

నుప్రాప్రిప్ర,కారంబు సవి స్తరంబుగా. జెప్పుమనిన నవధరింపు మని 

యప్బాలదిండి దుఃఖార్తుండై యిట్లనియె, 66 

టీ. అనినకాజ=ఇట్లనలా, శహలకటంకశేయుండు_ సాలకటంకటా నంళస్థుం 

డగు నారాక్ష్సు(డు,బాలన్ కొటకటంబడి=మిక్కి_ లిదుగఖించి, "కా శ్యేచ్చక = పయా 

జనాభిలాప చెత్క కన్నీరు, (గుక్కు కొని=అడంచుకొని, కటకటా = అయ్యయ్యా, 

క టభారికికా జ కీపతిక్కి అనుంగులగు=ాహి తులను, డేంగ రీలు= పెద్దలు, (సమర్థులనికొం 

దజు, దయాళువులు=కృపగలవారు; క "కెవలవచే= కెవలద్యా ఫ్రాల్సి పూర్వమందు, 

దర్శన్నప్రపర్హ రృకుండె=మతని ర్య్వాహకు 6 డై, వైయానిక ంబులగుబావ్యా నట న క౦ంబులగు, 

నూ, త్రంబులు= వేదాంతేసూూ లేములు, వివించి=వ్యాఖ్యాన మొనరించి, వి...బు-
విష్టర 

స _డ్ర్యు సాలకటంకట హేతి పహేతు లను నాదిమ రాత్షసులలో నొకండేన 

మూతికి గుమారుం డగు విద్యు క్కె_ శునకు భార్యయును సుకేశుం డను రావసునకు 6 

దల్లియు సంధ్య యనుదానికిం గూంతురు చనెనది. ఈ కథ (శీమ దామాయణో త్త తర 

డమునందు దము, కౌం ందు6 (సిద్ధ 
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వ్ల్0 ఆము కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

శవు= నారాయణుని యొక్క, అ వై (త దైశిష్ట ్ యంబు=విశి ప్రాద్వెతమున్కు ప. . .డు_ప్రతి 
రా 

స్థీంచిన=ానిద్ధాంతము (జే సినట్టి (నూతచిదచి ద్విశిష్త(బహ్మాము జగత్క్మా_రణ మనియు, 

న్థూలచి ద చిద్వి శిష్ట బహ్మము కార్య మని యనుట), అత్మ ళాఖ్య యోగీం గుండు=రా 

మౌను జా చార్యుల నెడు యోని శేష్టుండు, (ఎం'బిరుమా నారు లనుట), చిరకౌల సేవకాఒ 

బహుకాలశు భూప, చేత, సంతుష్ష్టుండై, నిజ=తేనయొక్క..., చేశికండు=ఆచార్యు (డు, 

ఆగు పూర్తావ్వాయుండు=ఐన . పెరియనంబిగా రనియెడు (దవిడ నామముగల పూర్ణా 

చార్యులు అనధికారులకుక =యో గ్యత లేనివారికి ఈకుము అని=ఇ య్యకో మన్కి విధి 

యు క్షము గాక =శాస్తో) క్ష పకౌరముగా, త్రనకుకా (పసాదించినకొా = అను గహీం 

పంా, గీతా చదరమార్థంబు= భగవద్గీ తా చరమళ్లో కొర్ధము, కృ పౌతరంగితుం డై-క్ళ సొ 

దయచేత్క, కరంగితుండె=-సంజాశీతేరంగములుగల వాడే రం.. _బు-రంగేశజ శ్రీరంగ 

నాయకులయొక థామ=కోవెలఅయం౦ద లి దామోదరనామజ=దామోదర మనుపేరు 

Xల, బామోక ర= స్వర్షమయమగు, గోపురంబు, ఎక్క) డే చ్రేన్సు గన౦బునకొ=గ౦ళీర 

కంఠనాదముచేత, ఉఊచ్చరించి=పలి క్కి (తిరమం తే ద్య య చరమార్గ ములను గోపుర మెక్కి 

చాటి నాండనుట గురుండు=తేమయార్యుల గువ్రూర్లావ్యాయులు, అలిగినకా=కో పింపం 

గా జేవా=స్వామి, చేవరయాజ్ఞ మా టీ= దేవరవారియాజ్ఞ నుల్ల ంఘీంచి, ఏనొ క్క_రుండ. 

చేనాక్క_ (డస్చేరౌరవంబునకొ =నరకమునం౦ందు, పడకుండుట=కూలకుండుట, "మే లో= 

మంచిదో భాగపతేపరిపత్తునకుకా=భౌగవతీసమావామునక్కు పరమపదంబు=మోకత్ష 

స్థానము, అగపడుట=ల భించుట, మేలో=మంచిదో, అని=యిట్లని) వితర్మి.౦చి=తల 

పోనీ నీవుచ్చరించుట గాకా=మో రేయుపదేశించునట్టు గా, ఊచ్చరించితిని=అ నిశెప్పితి 

నని,తద భినందితుండయెక_కేత్ =ఆ పెరియనంబి గారిచేత, అభినందితుండయ్యెక= 
ముప్పి ంచుకిెనియెను, అతండ=ఆరామానుజగురు ండేే ని, ..ఈజ-నిజజతనయొ క్క, 
ఖా తీ=శిష్యులయొక్క, “గా తాం తేవానీనొ శిష్యా” యని యనురము, న్యతంబుల 

కుకా = రామానుజకూటములకు, “స్మ ఖేమాచ్భాదశేయజై నదాడా నేననేపిది అని 

విళ్టము. (ప్రత్య వా౦౧బునుజ ప్రతీదినమున్సు కల్యంబునకా ద "ఉపడక నె, | పత్యూపో 

హర్ముఖం కల్య” ఆని యమరము. మూల్యంబు= వెలను, “మాల్యంవస్నో2._ప్యన క్ర 

యఃి అని యమరము, ఒల్ల క=ఇచ్భయింపక, గవ్యంబు = గోసంబంధిరైమైన పౌలు “పె 
కరుగు నేయి, సమర్పించి, వేండినకా=యాచింపయగా, వల్ల వీపల్ల వులకు కా = గోపికా 
గోపకులకు, పరమపదంబుక్”, (పసాదించెకా=కృపనొసంలగిను, ఆతండ =. ఆ యుడ 

యనరు లే, బ = =య్యుక _బంధ =కర్మబంధములవలన ముక్తుండయ్యుకా = విడువ( 

బడినవా౭డైనన్కు అవతా రాంఠరంబునకొ=మటియొక యవతారమందు కౌలాంతరం 

బునకొ=ను టీయొక కౌలమంను నం, ..లై -సంకుచిత=తక్కు_వపడిన, జ్ఞా నులై=ఎటుక 

గలవారె, విషయపరుల=ళ బ్రౌదివిషయా స కులు, అగునరులకుకొ == వనమానవులకు, 

ఫ్రధమునంద భి=మోత్నమునందలి తీఫప్ర=రుచి, ఒదవకొ=పుట్టునట్లుగా సుం. . .నన్_ 



పుష్టా శాస ము, దల] 

సుందరజామౌతృ=సుందర జామాతృ (డనియెడ్కు నామంబునన్ = నామధేయము చేత్స 

అర్చిరాదిగతీ=అర్షి రాదిమార్గ గమనము. (ము కలగువారు సూర్యమ౦డలమును భేడిం 

చుకొని పోవు మార్గ పకౌరము ననుట) విశదీకరించెన్ = తేటపటి వెను అతండ=ఆ 

యొంబెరుమాచనా రే, ఇటమో (దన్ =భవిష్య త్మా_లమంద్కు యాదవగిరి కెంకణంబు= 

యాదవా-చల_పాంతము (తీరునారాయణపుర పాంతమనుటు), పొా...పొపషండ = 

వేదబాహ్యుల చేతను సంకులంబు=సం౦కరము కౌవచ్చినన్, కచ్చు ్ యతికిన్ _ తత్ =ఆ 

పాషండులయొక్క_, చ్యుతికిన్ =నాళ మునకు, శఠకోపసమాఖ్యన్ =ళఠకో పులనునామ 

"ధేయముచేత, సంభవించి=అవతార మె శ్రీ నీరంధివాదంబునన్ = ఎడ తెగన్మిపనంగ 

ముచేతే, ఆం. = లన్ _-అంధా9ిదివిష య=అంధ) దేశ ము మొదలగుదేశ ములంద లి విద్య 

జ్ఞన౦బులన్ =వి ద్వాంసులను, ఆ... కన్ _అధోక్ష జవిప య=భగ వద్విషయమగు, వా 

ద=(ప్రసంగమనియెడు, భిక్షన్ =భితు ను, వే ండి=అడిగ్సి దిగి జయ ౦బు సే సీ=దెక్కు_లను 

గెలిచి, గ.ందున్ - గరుడకుధర= గరుడా చలముయొక్క.., గువహాయందున్్ (ఆహో 

విలమునుట), అ. . .బు-అకుంఠ=ఆ|పతిహా తులడైన, నృకంకీరవంబు=నర సింహా స్వామి, 

కువానాత్రిదండివఐఆకపటసన్నా సీమ, (బు. ..లుంబునీ=జపాసనమున్వు *వతినా 

మూసన౦ (బునీ' అనీ యమరము. కుసుంభాంబర=కౌహాయమును,ఆంభకకుండిక లు= 

కమ౦ండలువును, “కాసుంభ రాం భకుండికలు ఆను పాఠమున రాంభ మనంగా వేణు 

దండ మని యర్థము; కడమసుగమము, ఒసంగన్ = ఇయ్య౯గ్యా అం...డువ_ అంగీ 

కృతే = గహీరీపలుడిన, అంతిమ=కడపటిడైన, అశముండై = యత్యాశ్రమముగల 

వాడ, ఫం. *లం-ఫణిప = శేషునియుక్క_యు, కణభుక్ = కణాదునియొక్క_యు, 

ఆక పాద = గాతమమునియొక్కయు, బాదరాయణ = వ్యాసునియొక్క_య్సు 

కపిల=కపిలునియొక్క_ యు, జై మిని=జై మినియొక కయ కా సనంబులు=జవిధుల్కు(వీరి 

మతములనుట)) మ**.లు _ మఠ = తేమమకముయొక్క., నమువోనస = బానసమంద లి, 

మహీసురులు = బావా్మాణులు, (పాచకులనుట్ఫ) మున్ను గాన్ = మొదలుగా, 

ఎంలేవాసీన్ = మిక్కి. లి చక్కా (గా ఆఅం'తేవాసులకున్ = శిష్యులకు 'తెలివిపణు 

పన్ =బోధించుటకై , ప.. .ష్టవ-పరమహ౦సజ=యతీళ్వరులయొ శ్ర, అనుహైన= ఆచార 

మునకు, పర కౌస్టవి=పరమావధియై, ప... అక _ పదయు?గ = తేమపదద్యంద్యామ 

నక్క, (1 పపన్న =(ప్రపత్తి త్తించేసినట్టి, భువఐన=లోకములయొక్క_, [పపంచ=లోకమంద లి, 

పంపన = నరులయొక్క “పంచజనాః పురుసాః పూరుషా నరాళి అనియమరము. 

వాదయ=మనస్సులనియెడు,భననంబులక=గ్భ వా మలయందు, ప ద్మాప ద్యాతీంలు= 

గ్రేశ్రీపతులు, పళ్లేర్దు=కామ్ముకోధా వః లనియెడు కంటక ములన్సు తుడిచి=ఊడ్చివై చి, 

పౌడు=కూన్యముల గువానిని, ఎక్క_కా= పశేశింపణా “పాడదెక్క_ను అనిపాఠాం 

తరము అఆ పెనం చాదుకొనలగా న ననియర్గము, భి క్టిబోధించి=ధ క్టినుపచేశించి భూతలం 
మెలా 



ర్ల్ల ఆము_క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

బుక =భూ[ ప దేశమును, పొవనంబుసేయంగలవాండు=పవి తముంజేయంగలండ్యు మతి 
రయయు=ఇం౦క న్కు హాయవదన = పహూయ్యగవస్వామియొక్క_, పద = పొదముఠఅయొక్క_, 

ఆరాధకుండై = వూజించెడువా౯డై, చేంక టేశుండను = వేంక కేశాపరనానుముగల 

వేదాంత దేశికుండనుటం ఇంకొక్క_మనీషి =నుటేయొక్క విద్వాంసుండు, మ...బు _ 

మధుమధన=మధునూ దనుండగు |శీపతియొక్క_, మత=మతముయొక్క_, (శీమన్నారా 

యణుంజే పరతీ త్త మనియనుటు) (పతిపాదకంబు, (పబంధళతంబు=నూజు[ పబంధము 

అను రచించి=ఏర్ప టిచి, శిలోంఛన ర్హనంబునక్ =శిలోంఛవృత్తుల చే జీవించుట చేతను, 

(శిలోంఛము లనునవి (పల్యేకవృత్తు అనవలయును. కిల మనగా నియమగ్భ హోోేషసా 

దానము; ఊంఛమనయగా రాలిన నీవారాదులని (గహించునది.ఏ,తపంబుసేయక =తప 

స్ఫు చేయుచుండంగ్యా తేనకుక=ఆవే దాంత డేశికునక్కు జ...బు - జరచ్చదన=ముదు 

రాకులనియెడు, శాకదానంబు సేయు, అగస్తో్యోర్వీరహ౦బునకుకా = అగ్గి సె మానిక్సి 

(ఇచ్చట నలరోో_ ర్వీరువాంబునకని క్రొందబనుచు దానికి ముల్గుచ్చిత బెట్టని చెప్పికొం 

(డం) నిర్వాణంబు=పర మసుఖమును, జసంగ౦గలండు=కృ పసేయ గల ండు, ఇట్టియే 

స్య ౦బులుం= భవిష్య దర్థంబులు, మ... .నక _ మదీయ= నాసంబంధియగు, దివ్య బోధం 

బునకొ=దివ్య జ్ఞానము చేత ,వెటింగియుండు దుకొ= తె లిసీకొ నియు ౦దున్కు ఏ తౌద్భళ ౦బు== 

ఇటువంటిది, అన్న, తే). ..మిక్ _ తే కాలిక = భూతభవిప్యద్వ ర్హమానకాల్మతీయ 

సంబంధియగు, జ్ఞానంబు= తెలివియొక్క_, కలిమిక=డాన్మి_ చేత, ఇమే్మ్మను=ఈ శరీ 

రము, మౌాననీయ౦బుగ దా=పూజ్య మేక దా, ఆఅంశేని=అంటీవా, అది=తిజ్ఞానము, జా 

త్యంబుదక్క_౯ = జాత పయు కము గాన్సి తపస్సత్యశమదమాది లృబ్ధంబు - తపం=తీప 

మును సత్యే=నిక్క_మున్సు (సత్త మనికొందటు) శనుజ=మనోన్మిగహమును దమజ 
బహీరిండియని గ వామును అది=మొదలగువాని చెశ్క అబ్బంబు= పొంద బడినది కాదు, 

నిపెడి=ఎటుకుది, భవిష్య దర్గంబులన్ = కో(గలకార్యములను చెప్పుచున్న ది=వచించు 

చున్నది ఆది=అగద్దెచెప్పునది, శుచియే=పవిత్రురాలా, (కౌదనుట్స), కౌశికంబు== 

గూబయ్యు డబ్బగాటి గబ్బులుయగు, ఇవిపక్షీ విశేషములు, గొళి=బల్లి, కనుం'బెంటి, 

చెడిగంటి, లోనగు= మొద లెన్క తిర్వక్కు_లు=తిర్యగ్గంతున్రులు, భా..లు- ఫొవి 

(పయోజన = ముందటిపనులకు, సూ చకంబులై = తెలియంజేయునవియైై ఉన్న యవి= 

ఉన్నవి, అవి=అకొాళి కెదుల్కు తపస్సు లే=తపస్సంపన్నములా, మావిజ్ఞా న౦బును= 

మావిన్నాణమునుు అట్ట=అ పశెర మే, ఎట్లనినన్ =అది యుప్రకారమనంగ్యా నా స్తీక్యం 

బువలనన్ =నమ్మకములేకుండుటనలన, శా స్ర్రంబు లెడన్ =శాన్ర్రములపట్ల్య అధీతిబో 

ధంబులు=-చచదువుట తెవియుటలటు, తక్కొ_న్ =తేప్ప్క అ,,.లు_ ఆవరణజ ఆచరించుట 

యు, (పచారంబులు=ఆచరింపంజేయుటలును, లేమిన్ = లేకుండుటచేత, ధర్మంబు, 

దూరంబు=మాకు లే స్కు ఆదినిమి త్తంబు గాన్ = అదికెరటము గా, ఇ త్రేటి౦ంగుఎటిం౦గ కజు 



హ స్థా శ్వాస ము, ర్లిత్ 

ఈమార్గము(చెలియక, భవో త్తౌరకం౦ంబు=సం సారో ద్ధారంబు, "కాము కావునన్ ఒకో 6 

బట్టి, కం. .ని- కలుప=పాపమువేత్క రహిత=విడువయిడిన్న “కౌాయంబునంగాని=కశోరీ 

రము చేత గాని,క ల్యాణంబు= మోక్ష శుభము, అబ్బంబు గాదు=ల ఖింపచ్వు శావ్రనసన్ = 

"కౌయిట్టి, ఇ...బు - ఇవ్విరూప=ఈవికృతరూపముగల, వి గవాంబు=నాళ రీర మును, 

ఆన్ముగహ౦బునన్ =(పసాదముచేతు ఉడిపి=పోంగొట్టి, కృ తార్థున్ చేయుమని=ధన్యు 

నిం చేయుమని, పొదంబుల వాలి= పాడా. కాంతు.డై,పాటన్ =గా నమందు, పాతిక 

పాలేని= పా దాంశ మొనను, ఈ వేయనినన్ = ఇయ్య వేయన6గా, అఆతండు= ఆ దాసరి, 

అదియును=అ పాతికపాలై నను, ఈలేనన్న న్ =ఇయ్య లేననంగా, పోనిమ్మ=పోనీ, 

ఈ పఫాతసమయం౦బునన్ = నేంటి పాతగకాలమందము పా...నన్ - పొడిన= గానము 

సేసిన చరమగీతం బై నన్ =కడపటిపాటయైననుు ఇచ్చి=జఒజసంగి, (ప్రపన్నుండన్ =శర 

కాగ తుండను, అగునన్ను, ఆవిపన్ను ౦జేయుమని=ఆపద లే నివాని గా జే యుమని, లేవ 

కున్నన్ = పాద ముల పెనుండిలేవకుండిన, ప...డువ _ పరమదయా = ఉత్క్భృష్టదయ 

చేత, ఆర్జ్రు౯డై =చల్లనివా౯డై, అట్లశకానిమ్సు, లెమ్మని, అకనిన్ =ఆరావసున్సి లేవె 

త్రీ అ...బున్ - అ త్తను=ఆరాక్ష సక రీరముయొక్క_, (పౌ ప్లి=వచ్చుటబయొక్క, (ప్ర 

కౌరంబున్ =రీతిన్సి సవి స్తరంబుగాన్స్ చెప్పమనినన్, అఫ్పాలదెండి= అమాంసభత్న 

కుండనరాకు సుండు, దుగఖార్తుండై=దుగఖపీడితుం డ్రై అనధరింపుమని, ఇట్టనియ్, 

ప ప్త + 

ఉ. ఉందడుదుం జచోళభూమి నొఈయూరం గళ ల్పదునాల్లు నేర్చి వో 

కృండిమం జర్చ7ల్లు ఘట 4 f శాసుల శాతుల దప్ప వట్టుదు౯ 

ఖండల ముష్టి. విప్ప గని + నవ్వుదు వెండి ప్రయో_క్తల న్చుధ్ 

మండలి గ్రాంధికత్వ మని + మానముసేయుదు( జల్పవాది నై. 67 

టీ, చోళభూమిన్ =చోళబేశమందు ఒకయూరన్ =ఒక గామమంద్యు ఉండు 

దున్ =నివసీంతున్కు కళల్ =విద్యలు, పదు నాల్గ్లు=చతుర్దళ సంఖ్యాక ములగువాని, “అం 

-గానివేదా క్చత్యారో మీమాంసా న్యాయవి స్తర$ పురాణం ధర్మశా స్త్రంచ విద్యా 

ప్యూతా శ్చతుర్షళ అనియును, ఆంగములాజనుటకు, శిత వ్యాకరణం కలో 

నిరుక్తం జ్యోతిషం తథా, ఛంద శ్చేతి షడంశగాని” అనియు (పమాణము, నేర్చి, ఘుటు 

శాసులకొ=తార్మి_కులనుు (ఘటళా స్త్రలననుసపౌాకమున నిదేయర్గము), వాక్చండిమ= 

వాక్స) చండత్వేముయొక (_ , చర్చక = అశ్నేపము చేత, గెల్తుక౯ = జయింతున్ను 

(కౌతులకొాయాగతంత్రేజ్ఞాల ను తప్పునిట్టుదుక్ =స్టౌ త్య ములుపట్టు మును, వెండి == 

* ౫ * ఇచ్చటం గొన్ని (పత్నీ ప్పపద్యములు గలవు. వానిని ఆశా సాంతమున 
అ) 

గనందగు. T శాస్త్రుల. 



ర్ల్రిడ్త అము_కృమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

మలీయును, పయో క్షలక్ =పోడళకర్యాధి కారులను, ఖం.  . ష్యి-ఖండల=ఖండ కా రికల 

యొక్క, ముష్టీజాసంచికను, విప్పకా=విప్పయగా, కని=చూచ్కి నవ్వుదుక=పరిహసిం 

తున్కు సు...ము - సుధీ=విద్వాంసులయొక్క_, మండల = సమూహముయొక్క_, 

(గాంథికత్యము=(గంథనిప్రుణతను, జల్బవాద్ననె' = = జరమీ చ్చ చేతే కథలను వాదించు 

వాండన్రై అవమానము సేయుదును, 

వ, ఇన్నడవడిం బృభిన్నగండంబగు వేదండంబునుంబోలె మదాంధుం 

డనె నై యల్బవిద్యాలప్పు విడువ ముడువ వేసరని వీసంబుగల రెడ్డియుం 

బోలె నచ్చదు థె పర బ్రవ్మాంజై పెద్దలం జెనకి యోాడియు సరీయితి 

ననియును సరిపోయి జయించితి ననియు నబద్ధంబు లాడి చిల ల్లరప్రభు 

వులం భ్యామియించు చుండి దీవ్నీతులం జూచి యియవ. వొడమి 

ద్రవ్యభితారినై ముధురకుం బోయి యప్వురంబున, 68 

టీ, ఇన్న డవడికొ=ఈనడతచెత్స _పభిన్నగండంబు _ (ప భిన్న =మదముకాటు 

చున్న, గండంబు= చెక్కు_లుగల, అగు వేదండంబునుంబో తె=ఏనుం౦గువ లె, మదాం 

ధుండనె=ముదము చేత మత్తుండ-ె, అ.. ద్దీ౯' -అల్బవిద్యా=కొం చె ఫువిద్యయొక్క_, 

లబ్ధిక =(పౌ ప్టీచేక, విడువక =మూటవిచ్చుటకును ముడునవక్రా=మరలమాట గట్టుట 

కును వేసరని=విసువని వీసంబు=వీసముకెసులుకల, శెడ్జియుంబోలెకా=రెడ్డివాని 

పఠతెనే, అచ్చనువె=నాకు వచ్చియున్న యాచదు వే, పరటబపహ్మాం మై, పెద్దలక్షా = 

నృద్ధులను, చెనకి=| పసంగమునకు 6 గదలించి, ఓడియు=అపజ యము బొండియు, సరి 

మైతిననియు= సమము గా6 (బసంగించితిననియు, సరిపోయి=వారితో నరిమై, జయిం 

చితిననియుకా= ల్చి తిననియున్సు, అబద్ధంబులాడి=దబ్బర లాడ్, చిల్లర పభువులను, 

భీమియించుచుండి= భ9మియింప(జేయుచుండి, దీకీ తులంజూచి = ఆహితాగ్నులను 

గాంచి ఇయక్షణయబజ్జ్ఞము( జేయవలయునను నిచ్చ, “యష్టు మిబ్భా ఇయు? అని 

వ్యుత్చ త్త, పొడమి=అంకురించి, ద్రవ్య భిమెర్థినై =_దవ్య భితును గోరిన వాండ-నె) మధు 

రకుక =మధురా పట్టణమునకు, పోయి, అప్పుర ౦బునక =ఆమధు రా పట్టణమందు. 

నీ, బహివడ్డద్విజున క+ల్పపుం బాచితం బిడి, 

పసిండికై తా వాని+బంలి. గుడిచి 

కలసి వణిక్సురోఃథలతోడ బుణ్యాహ, 

ముల బియ్యములకు నై ముతులాడి ౪ 

రది రవి గ్రహ జపాస్నానాదికము లెల్ల, 

దొరలవాకిండ శే+దొద యిచ్చి 
లం (టి 



పభ్ధాశ్వాస ము, స్ట్ల్రీస్ట్ 

ఉపచ్చిజ్టితో ల్బజ్హై + చుచ్చాల మెట్టంది, 
కొన దాన యూ రెల్ద 61 గు శ్రవట్టి 

తే, ద ర్భపోటులం దిని చేనికేజుల మత్తో 

నంటి వీతృ శేషము భుజించి + యదియు నెడల 

నక్కవాడల నరకూళ్ళు + "మెక్కి. మోూంద 

పీనికశేఖర ముకతులా* రి _ర్లి్టజ్య్ఞము కొని, 69 
టీ. బ..కుడా - బహీవడ్డ= వెలివేయబడిన, ద్వెజునకుక =వి|ప్రునకు, అ, 

బు _ అల్బఫు=కొంచెమయిన పాచితంబు=జ(పాయిశ్చి త్తమును, ఇడి= పెట్టి, పసి 

డికె =ధనముకొజకు, తాన్ తాను వానిబంతిన్ =వాని పజ్మెయంద్కు కుడిచి = 

భుజించి వ.*,డన్ _ వణిక్ =కోమట్లయొక్క_ పురోధలతోడన్ = ఫురోహితులతో, 
కలసీ= చేరు కొని, పు,..కై - పుణ్యాహముల్ = కోమటిండ్ల పుణ్యాహ వాచనముల 

యొక్క, బెయ్య ములకు =తండుంలముకొజకు, మెొంత్తులాడి=కలహీంచి, శ. .లువెల్లన్ _ 

శశి = -చం్యదునియొక్క్యు, రవి జనూర్యునియొక్క_్యయు, (గహ == (గహణముల 

యందు6 జేయునట్టి, జప=జపముల్బు స్నాన= స్నానములు ఆదికము లెల్లన్ = మొద 

అగునవి యెల్ల, దొరలవాకిండ్లకే = (పభుద్వారములశే, దొద్దయిచ్చి = కొల్లయిచ్చి, 
(దానములకొటికై తౌన్ను చేసిన నవ్యగవాజపము మొదలగునవి ధనికుల వాకిండ్లశే 

ఛారంబోసె ననుట్రిప...లు _ లు _ పచ్చి=అర్జ్రమగు, ఇజ్జీతోలు=క్ళ ప్లైజినమును, బెట్టె 
రుచ్చాలమెట్టు=ఎనుము “ మేక అవు వీని వరుసలను, ఆందికోొనన్ =దానమున ట్రుటకై, 

తానజతౌ నే ఊరెల్లన్ =ఆపట్టణమెల్లను గుత్తేవట్టి = గుత్తచేసి, (పచ్చిజ్జీతేల్పట్టి 
చిచ్చులనని పాఠతాంతరము._. అట్లయిన పచ్చి జంకతోళ్ళం (గహీంచి పేసవిశు 
ములయం దనియర్థము. );దర్భపోటులన =నిమం్మ త్రణములయందు, తిని=భక్షీంచ్చి లేని 
కటులన్=అబాహ్మణార్థములు లేని కౌలములయందు, మె త్రీన్ = స్నే వాముచేత్క 

ఆంటి=చకి, పెళ్ళ శేష ముబతద్దినపులహాడు, భుజించి= మెసవ్క్ ఆదియున్ = అపిత్ఫ 

ఇశేషమును ఎడలన్ =దొరకళకపోలా, అక్క_వాడలన్ =తఅమ్మలక్క_ల వీథులయంచు, 

అరకూళ్లు=చాలిజా లని యర్థాళనములను, 'మెక్కి_=తిని మో౭దన్ =ఆనంతరమందుు,. 

వీని= ఈకౌర్యముయొక్క., శేఖరము=కిరో భూపుణమగు, ఒక... మ_ఒక=ఒకటియెన్క 

తులా=తులా ఫోర ముయొక్క ఆర్హ్విజ్యము = బుత్వి గ్భావము, (కులాభారదాన 

మనుట్స), కొని=(గహించి. 

తా. ఈగెనిచెప్పినవన్ని యును బాపహీకువులు గాన నింద్యము అయిన 

నర్ధాతురత్వమును బట్టి బట్టి యన్నియుం జేసె ననిభావము. 

x పచ్చిజ్జితో ల్పట్టి చిచ్చుల. 



ర్ల్6 ఆము క్షమాల్యడ, సవ్యాఖ్యానము 

ఆ. ఇట్టెనంహార్చి వైళ్యునకు + నిచ్చి చన న్మజి పుచ్చి చౌకము 
ల్వట్టుచు వడ్డిలెక్క లటువెట్టుచు ధారణవాసికై కొదల్ 

పెట్టుచు వాడు రేగి మఆి+పెట్టుదుం బెట్టననంగ మిట్ట గూ 
పెట్టుదు నిట్టు ఫోర( గని+పెట్టుక యొుక్క_రు.( డుండి వెండియుకా,70 

టీ. ఇట్టు=ఈ(పకారము, ఒన (గూర్చి =కూడ బెట్టి వై శ్యునకుక =కోమటిక్రి 

ఇచ్చి=వడ్డికిచ్చి చనకొ=మరల నూరికి బోవుటకై, మటీఎ పిమ్మట, పుచ్చి=తీసీ క్రాన్సి 

చాకముల్ =ఊడ్డలు, (నాలుగేసి యనుట) పెట్టుచుక =ఇడుచు, వడ్డి లెక్కలు అటు 

సెట్టుచుక౯=లఆపకౌరము వేయుచును, థారణవాసీ కై =బియ్యము మొదలగునాని ధర 

వారడికై, కొద ల్పెట్టుచుక =తక్కు_వలు నేయుచు వాండు=అఆకోమటి, నరేగిజ=చెల 

చేయి, మటీ=పీమటను, పెట్టుదుం బెట్టననంగక౯ =ఇత్తునీయనని చెప్ప గ్యామిట్టన్ =ర చ్చ 

మిట్టయందు, కూ కొట్టుదును= కూ6తలుపెట్టుదును, ఇట్టుపోరక = ఇట్లు పోరుచుండ(6 

గాం ఒక్క_రు(డు=ఒకమానిసీ,కని పెట్టుకయుండి= కెచు కొనియుండి, వెండియుక ౬ 

మరలను. 

తా. ఇట్లు కూడం బెట్టిన ధనము కోమటికి వడ్డికిచ్చి నే నమ్మిన బియ్యము 

మొదలగు వాని థర చారడికొజుకును జిల్లర వడ్డకొజకును బీకులాడి ర చ్చలలో 6 జెప్పు 

కొను చుండంగా నొక్క దొంగ కనిపెట్టుకొని యుండె నని భావము. 

నీ, చెలివాడం బనిక్టొ త్రమలకవా ల్లొని నూనె, 

యిడి తంగాడాకుగగక్టడు తహతహ 

కూర్చంబు గారిగిం చు+కొని యున్షతోయంపు, 
టంగడిం దలయంటు+కాడి దడవు 

వంట పుట్టింటి కప్పంటికంశును బాలు, 

సెరుగు నే గూర లం పెడు తెగువలు 

సంబెళ విదలించి + తాంబూలదళ పూగ, 

నివహాంబు. జూలంగ + నించు నుబ్బు 

చే. బ్రవ్మావారిభుజంబు మా త్రకు సడింపు 

బ్రాలు నాలికి మేలుచరలు గొనియెడు 

సంఛ్రమంబును జెజవాంథధ+జనుల6 బయిన 

మడుగు ప ప్రశ్నంబులను మత్స) *యాణ మెటింగి. 71 
టీ, వెలివాడకా= చండాలవాటికోయంనుు, పని=పనితీరముగల, (క్ త్త తమఠఅక 

వాల్ =(కొ తృ పొదరతృలు కొని='వెలచేస్తి నూనెయిడి=నూనెబూస్కీ తంగాడాకు, 
| 



పుస్టాశ్వాస ము, రర? 

కెట్రడు=అపాదరక్నులకు (గఖునట్టి, తహతహ=త్వరపాటు మృ కూర్చంబుణ=కొనుబొ మల 

సందు, “కూర్చమ స్రీ భువోగ్మధ్య మ ఆనినిఘంటువు. గొరగించుకొని= వరము 6 జేయిం 

చుకొన్సి సౌగసునకుల గనుబొమలసందుమా(తేమే గొరిగించుకొనె ననుట్క ఉప్లతో 
లం 

యంపు=వేడినీర మైకు, అంగడికా=దుకెణమందు, తేలయంటుకౌడి = ఆభ్యంగము 

నమయముదైన, తేలయంటుకౌడు అనుపాకమున నభ్య౦గము? చేసికొని తిరిగెడుు తడ 

_ ల అశ తక జ FI . a= d= అద్య 
వ్రు=అలస్యమును, వంట పుట్టి=వంట (జిన పెక్టడు పద్దమయొ కక, ఇంటెకిక =గ్భ ప 

మునకు, ఎప్పంటిక౦ టెనుజప్రూరముకం మేను, పాలు పెరుంగనేగూరలు= పాలును, 

“సెరుంగును, చేయిని, శా ఖములును,అంపెడు=పంపునట్లి, తెగువలు= జ "దార్యములన్వు 
లు ల 

సంబెళ=వక్కా_కుసె క్రై, విదలించి=విప్పి, తాంబూలదళ్ =తేమ్ముల పాకులయొ క్క) 

ఫూగ=పోకలయొక్క_, నివవాంబుక్ =ఊసమూాహ మును, చాలంగక=చాలునట్లు, నిం 

న లు ఖల, ఎన య 

చు=నిండించునట్టి, ఉబ్బు=డఊాతావామును, _్రహ్మచారి=శిష్యునియొక ్మ-, భుజంబు 

=వమూపుననున్న, మా(తకుక =అసిమి కీ, సడింపుగ(బాలు=ద౦పుడుబియ్య మును, ఆలి 

సం భమంబు=చిడి ముడి పొటును, చెజ=ఇతరులగ్కు పాంథజనులక = మార్గస్తులను 

పయనమడుగు=| పయాణ మెప్పుడనియడి గడు ,పేక్నం౦ంబులను=పళ్న ల చేతను, మత్స్య 

యాణము=నాపయనము, ఎటి(గ= తెలిసికొని. 

తా. చునిచెప్పిన్నపకౌరము పయాణసన్నాహాము గా౯గా దొంగ లెస్సలగా 

ఉలిసికొన్నా6 డని భావము. 

క, హత్తుకొని యొక్క_కొందణి 

న తెజువుం ౫టం౭ బనిచి* యందణ కియం దె 
న్ లు (UW) 

ది తొకటియు( గొని తే మజే 
యు త్తర ముత్తర మటంచు + నొక ప్రాద్దుక డక. 72 

టీ, వాత్తుకొని=వెంబడించి కొని, ఒక్క_కొ
ందజక =మటీకొందజక్ , ఆ తేజ 

న్రుకొ=ఆమార్ల మును, కటంబనిచి=ఆ టీకట్లణునిపి, అందజి కీయక =ఆందటీవ లె నే, 

౧ ౬ లు 

శాకా=అదొంగ, తి త్తి=సంచి, దెక్క_టియు. గొని తేక =ఒక్క_టి తీసికొనిరాలా, 

మటి=-అనం౦తేరమందు, _ఉ కరము త్తరమటంచుక్ = వో వల సినదు త్తరదిశ యని; ఒకా 

దుకడక్ జజఒక పొద్దువే ళు. తి త్రియొకటికొని” అవుట సాధువు, 

న "తే శేచి పోవంగం ద త్తణి + మేచి తోడి 

వారు సన నేను ముడిమోపువటున కెత్తి 

పోవ వాం డిందు రండని 4 త్రోవ యడవిం 

బెట్ట మొకవా(గు డిగ సిల? వెట్టుటయును. 

68 

py 



588 ఆము క్ష మాల్యద శ సవ్యాఖ్యానము 

టీ. లేచిపోవంగక్ జ లేచిపోవుచుండలా, తత్తణ మేచి=త్వ్యర పాటతిళ యించి, 
తో డివారుచనకా=తో డిమార్గస్థులుపో 6 గా, నేను ,ముడిమో పు= మాట బరువు, వటున శె 
త్రీ=బహణారి కె త్తీ పోవళ=పోవుచుండంగ్యా వాండు=ఆవోరుండం ఇందురండని= 

ఇటురండనుచు, (తోవ= మార్గమును, అడవి  బెట్టి= అడవిలో ంబెట్టి, ఒక వాయన డిగన్ = 
జక వంక దిగ6 గా నే,ఈల వెట్టుట యును= ఈల వేయం గా నే, (జార వో లీలవెట్టుట 
చారిసంజ్ఞ). 

క అబచేతి వాలు గనున 

త్తే బడె నోకయంపక కై * దానికి నిలువం 

బిజుబీజ్టున జాలు వడెం 

"జెజవీయుం గనలేమి సాతు + దిరుగుడువడీయె౯. 74 
టీ, అజిచేతి వాలు = అబి చేతిగీణలు, కనున త్తటీకా = చూ వెడుకొలమందు, 

(అరుణోదయకొాల మనుట.), ఒక యం౦ంపక క్లై=అంసపకోల్క, పడెక =[వాలెన్కు దాని 

| 

కీక ఎ ఆయం౦ంపక జ్ఞకు, నిలునక =మౌర్గ మునడువకనిలువ(గా, బీటు బిజ్జున ౯ =బిటుసు 

బిజుసు గ్రా జాలువ డెక్ = పాపాణములుపడెను, సాతు=పథికనమావాము, తెజుపీ 

యుకా=పోవుటకునందును , కనలేమిక్షాజ తెలియ లేకుండుటవేతను, తికగుడువడియెన్ 

మహాస్సగ్గర. 

కవిసె న్లల్పాంతజంతు+ గృసన భృశ బుభు+ తూత్వర తత పార్ళ ( 
ప వమా నోత్స్చాతభూత+ప్ర కర పటివు పో+లాపహాల స్ఫృరి హూత్రి (గం యో ర్లు 

చ్చవిశే ఖానేకరాహూ+చ్చలిత రవులు ర+ముళ్చవూ జిత్చ్పుళింద 
ప్ప వబ్బందంబు ల్వని న్న*బ్లడం బొడుపొడుమాన్సల్కు_లు న్మ్నుల్కులు 

| [mr టీ. కల్చాంత=(పళయకొలమందు, “క్షయగకల్పాంత ఇక్యేపి? అనియమరము, 
జంతు=(పాణులయొక్క_, (గసన = భక్షణమందు, భృశ మిక్కి. లియగు బుభు తై 

= ఆ(కలియొక్క_, “భోక్త మిచ్చ్బా బుభుకూ” త్వర = వేగముగలిగిన్క త్య క్ష 

=ఫాలాతంని యొక్క, పార్ళ = |[పక్కో_లయందు, పవమాన = పరువు లెత్తుచున్న , 
ఊఉ త్చాత=భయంకరములైన యుల్మా_దులతో. వాడిన, భూత=భూతములయొక్క_, 
(పకర=సమావాముయొక్క_, పటిమక్ = సామర్థ్యమునంటి సామర్థ్యముతో, హాలా 
పహాల=కెలకూటముతోడు స్పర్థి = కలహించెడు, హేతి = ఆయుధములయొక్క_, 
ఛవి= కెంతులయొక్క__, రెఖా =పబజ్టు_లనియెడు, అనేక = "పెక్కు_లైన, రాహు 

రాహు. గహముల చేత ఉచ్చలిత=-చలింపంజేయంబడిన, రవ్రలు = సూర్యు (డు గలిగిన ' 

టి రత్నశళ్చమూ=రాత్నసనేనను, జిక్ = జయించుచున్న , ఫుళింద = కిరాతకులయు' ల ఇ 2 



ష్ స్టా శాస ము, 589 

క్కయు ప్రన= చండాలురయొ క్క_యు, బృంద౦బుల్ = సమూహములు, వనికొ= 

అడవియ౦దు, నల్లడక్=నాల్లుడిక్కు_లయంమ పొడుపొడుమకొ= ఫొడు పొడు మని 

యడు, (ఇది యా మేడిక (వార్థ నార్థకము. ), పల్ము_లుకొ = మాటలును, ముల్కు_ 

లుక్ = బెణములునుు రా£౯ రాలా, కవిసెక =చుట్టుకొ నెను. 

తా. (పళయకొలక నుని నూశెల బాబు తెంచుచున్న మహాభూతములవ లె. 

బటిమ గలిగి య నేక రాహువు ల చెడు బుద్ధి చేత సూర్యుడు భయంపడునట్టి యాయుధ 

"కౌంకులు కెలకూటమును మోజుచుండంగా ననేక కిరాతకులును జండాలురును గుం 

పులు గూడుకొని వాండితూపు లేయుచు6. బొడుపొడు మని పల్యు_చు నలుదిక్కు_ల 6 

(గమ్ముకొని రని భావము. 

వ. ఇట్లు చెట్లు వెడలి నిండ్లు వంచుకొని ముంచుకొను నన్న ల్ల ప్రజం 

జూచి హల్లకల్లోలం బై బె విబుగంబడు నెడ, 76 

టీ, ఇట్టు=ఈ(పకౌరము, వెట్లువెడలి = ఆడవిలోనుండి వెడలివచ్చి, విండ్లు= 

ధనువులను, వంచుకొని=ఎక్కు_వెట్టివంచి, ముంచుక్రొనుచున్న అన న్న ల్ల పృజకా = ఆన 

ల్లని|పజన్కు చూచి వాల్ల కల్లోలం౦బై = సెద్దరం తే, విజుగంబడు నెడకా = విటీగిపోవు 

నప్పుడు. 

నీ, పసలేదు నిలరోయి + పాతకులా రని, 

దేవా యుధంబులు + జబూవువారు 

పెండ్బాసము. జెట్ల + బడవైె చి దుడ్హ "పె, 

టకు బాటుచునె యొల +? లొ (చువారు 

బరువు డించి కటారి+పరుంజించి నిల్సీ యిం, 

చెందు వచ్చెద రని + మెదురువారు 

వ్యన్ర్రంబు గొండు దేవర యోయి యిది చన్న ౮ 

బ_స్పని దయపుట్టం+ బలుకువారు ' | : 

"లే, కలవి 'మామూం నివ్పింతుం థీ దొలలు డొకటి 

యాండుదాని( జేనంటకు. * డనుచు. చెద 

తనము నభిమానమును డెంపు + గన బలికి 

నిలిపి దోవిచ్చు వారు నె + తొలణి రవుడు, 77 

టీ. పన లేదు=పలుమంది లేర; (దొంగలుగొంచెమనుట.); పౌతకులారా = 

(దోహులార్య నిలరోయి= = నిలున్ర(డో యి, ఆని చేవాయుధంబులు= పా పాణములు దుం 

టక లును, (ఇక్కడ 'దేవళ బ్బమునకు యజ్ఞ మని యర్థము వేసీ డాని యాయుధములు 



540 ఆము _క్షమాల్యద, సన్యాఖ్యానము 

దారమయములు గాను బౌపాణమయములుగా నుండును గనుక తాలును దుంటక లు 

ననపచ్చును.), అూవృువారు=విసరుచారు ను, పెండి దాసముక=బ౦గారు మొ దలగునది, 

(పెండిచాస మనునది నానుడుమాట), ఇెట్లన్ ఎన్ఫ క్షములయందు, పడవై చి=పాజవై చి, 

దుడ్డు పెట్లకుక = దడ్డుక జ్రిలబెబ్బలకు పాజుచునె=పరువిడుచు నే, ఒ లెల్ వస్త్రముల 
ను, వె చువారు=పాజు వేయువారు ను, బరువు= తా మెత్తుకొన్న బరువును, డించి=దిగువదిం 

చిక టారిపరు(జించి=క టా రియమర్చు కొన్సినిల్బి,ఇం చెందువచ్చెదరని, ఎదురువారు= ఎది 

రిం చెడువారు ను, న్యం బు (గొండు=ఈ బట్టను దీసికొను డు, ఇది= ఈమూట, "దేవరయో 

యి=బేవతయోయి చన్న కొ=ఇదిపోయినట్లాయె వా, పస్తు=హపవాసముండ డవల సీవచ్చు 

న్యుఅన్విద య ఫుట్రక్ =దయగ'లుగునట్లుపలుకో వారు =మాటలా డెడు వారును మామూC 

కక =మౌగుంపునంద్యు కల = కలిగినవస్తువులు ఇప్పింతుక = ఈంజేసదను తొల: 
గుండు=తొలంగిపొండు,ఒకటి= ఒకటీవినుడు, ఆఅండుదానిన్= స్ర్రీని, చేనంటకుండు= 
వెతల దాశవలదుు అనుచుకొ= ఇట్లని, “పెద్దతేనముక్ = (అగుంప్రులోం దమకు6గల 

య'ధికౌర మనుట అభిమానమును, (త్రీ లయుడలం గల పరు వనుట్ర్క, తెంపు= తెగువ, 

(సౌమ్లులు వోయిన6 బోవు౮ాక శ్రీ శ్రీలను దాంకకున్న మంచి దని తీలంచుట), కన 

గక = తేలియునట్లు, పలికి=చెప్పి, నిలిపిజగుంపును నిలువ జేసి దో పిచ్చు వారు నె= 
చూజనొ సంగువానై, తొల ౯గిరి=విముఖులెర్సి అపుడు, 

నీ తొడువింటివాండు సఃన్లోోవం బోవక యెదు, 
ర్చడువాం డ,6 దొడింబడం + బదరి పొడిచి 

వీనుం గీక పెనంగిన6 + బెద్ద నొంపక్ యెబ్లు, 

చాటించి చేం గలా పాటి శనాంచి 

యాయితం'బై చించుఃకరిగెడువాం డేటు, 
లవి మణి చన్న వెక₹దవులు టుడిగి 

పొదవు చే లేకయ + పుటపుటయును నైన, 
వాని శోధింప నీ వలికిం బని-ది 

తే, పొదలం దూజీన నీయె వా+పుల వెడల్చి 

గటుబటలు గొని పాంతఈబట దయను 
7 6 ల 6 

గోచులకు నిచ్చి గనపరాకులు నిగిడి 

చెప్పుటట్టలు శోధించి + సిగలు విప్పి, 78 

శ దోంచి. - 



మషస్టా శ్వాసము, 541 

టీ. తొడువింటివాండు=అంబుదొడిగిన విల్టుగలవా (డం, చస్టోంవక=పోయెడు 

(తోవను) పోవక=ఏంగక, ఎదుర్పడువాండకా = ఎమనై నవారిన్సి తొడిండక్ = 

తొటుపడునట్ల్టు, పదరి= హుంకరించి, పొడిచి, పిను(గు=పీను (గ, (లో ఖియనుట.), 

ఈక=తనసొమి య్యక, "పెన(గినక = పెనంగులాడలా, పెద్ద= మెండు గాను, నొంపకజ 

నొప్పింపక, ఎజ్జంబాటించి= నెత్తురు గాఅంబొడిచి, చేల పాటి=చేతనున్న మౌ తము 

నొమ్ము, నాంచి=అపహరించ్చి ఆయితేంబె = ఆయ త్తపడినవా6డ్రై చించుక=గంపును 

చించుకొని అరిగెడువాండు=పోవునట్టివాండు, అవియేటులు= ఆవొంగల [పహారము 

లను మోజి=అత్మికమించి;, చన్నకా = పోయినను వెక్దవులుట = వెంబడించుట్క 

ఉడిగి=మాని, (మార్లస్థు డెవ్వం డేని గుంపు జించుకొనిపోలగా దొంగలు వాని 

దటుమ రనుట.)), ఫొదను=(దవ్యము, చేలేకయ=చేత లేకయే పుటపుటయునునై న 

వానిక=బలిసిలా వై నవాని, శోధింపకా = వానిదా6పున సొమృలుచూచుటకు, ఆవలి 

కిక=అనలికి పనిచి౭పంపి (బలముగలవా(డు గుంపులోనున్న వాని నప్వులికి దొంగలు 

పంపిరనుట్స, పొదలందూటబీనకా=కొందలు పొదలో6ందూజలగాా ఈ మెచాపులక = 

ఆపొదలమోందికి బొడిచెదమని ఈటెలు వాచుటల చేత, వెడల్సి = వారిని బయలికీ 

రప్పించి, కట్టుబట్టలు=క ట్రుకొన్న వస్త్ర ములు _సెతేము, కొని=| గహీంచ్చి _పాంతబట్ట= 

జీర్ణప(స్త్ర మును, దయను=దయ చేత్క గోంచులకుక కౌ పీనములకు గా, ఇచ్చి=ఒసణి, 

౫ నపరాకులు=గ న్నే రాకులవంటియములయ లుంగులను, నిగుడ్చి=లే పలదూర్చిి, చెప్పు 

టట్టలు= పాద రక్షలయట్టలు, వోధించి= వెదకి, సీగలు=జుట్టు విప్పి (మార్షస్టులు 
థి 

చెప్పుటల్లుల సందనులను సీగలయందనును సామలు దాంచియున్నారని పొంగలు వాని 

రో 

నెల్ల శోధించి రనుటు. 

క్ 3 గ్గు వ ఇట్లు పాటచ్చరులు పెచ్చు వెరిగి విచ్చలవిడి నుచ్చావచంబులగ 

సార్థంబు నర్థంబు లపహరించు సంకులంబున, 79 

టీ. ఇట్లు ఈవిధముగా, పొటచ్చరులు=చోరులు, ఓ (పతిరోధిపరాస్మ_౦ధి 

పాటచ్చరమలిముచా” అని యమరము. సేచ్చువెరిగి = చెలరేగి విచ్చలవిడిక ౫ 

స్వేచ్చ చెత; ఉచ్చావచంబులగు= ఆ నెక విధములగు, “ఉ చ్చావచం నెక భేద” మ్మని 

యమరము. సారంబు=బౌటసారులయొక్క.-, అర్థం బులు= ధనములు, అపహారించు= 

దోంచుకొ నెడు, సంకులంబునకొ= సంద డియందు. 

నీ, కటినుండి చనువుర + గడిగాలో విగియించి, 

కటిన నిడు సీలి*+కాసె మెణయ 
లు 

Cc 

నిలి గడము మించ + బెరిగి మోసలు కుడ్చు, 
౧౧ GB 

గోళంబుమోంద నుఃయ్యాల, లూ . 



ల్ శీలె ఆము_క్రమాల్యద ; సవ్యాఖ్యానము 

బూంది బుంగిన మయొగం+బున వడిగటు మె, 
టో ల రా 

నపుమెల పొాజూ.దు * నాం జెలంగ. 
యా 

జిటి వేలి పూస + ఘటయిల్లు వెడంబట్ట, 

చిమ్తుల సురియ జా + ల్ముమ్మరము? 

నే, నూరనుండి యు. గనుపె పెట్టోకుండువాండు 

దప్పివో నన్ను డబ్బాటు + దాం బొడగని 

యటివేళం గాకళ్మళ్రు + వనెడు నొకప 
లు ©) MM 

చండ చండాల చోరభోటుండు దణమి, రి) 

టీ. కటినుండి=పీజు ందుదగ్గణనుండి, చనుమర= మ్మ, గడి గా = హద్దుగా, 
విగియించి= బిగించి, కట్టిన నిడు=పొడువై న, నలి కా సె= నీలిదట్టి, మెజయక =( పకా 

శింప6గా, పిల్లి గడ్డము ఇపిల్లిగ డ్డీమును, మించక = అతిళయించునట్లు, పెరిగి, మో సలు 

మోసాలు కుకీ గనోళంబుమో (ద క ==గుం డని కడుపు మాంద, ఉయ్యాల లూ౭గకొ_ 

డోలాయమానముల గు చుండ గా, బూదిక్ = = తౌనుబూ సీకొన్న బూడిద చేత, (బు౦గినజు 

కప, (బడిన మొగంబునక్ అముఖుమంద్కు వడి(గటు=వడీయ6గటిన "వెనఫు మెల=ను లు ) లు ర “జ 
ధూచ్చిస్ట్ర మాలిన్యము, (పాంజా(దునాకో = (పా 6ఠతచాంచుచుక్క_య నునట్లు, చెలం 

గకా=జఒప్పంగా, (వడియ (గట్టిన మెనప్రుమెలను జాందుచుక్క_ వ లెంబెట్టుకొ న్నా యడ 

నుట చిటి(వే లి= =క నిసి కాంగుళియొక్క_, పూసపెకాజగనుపుమోంద, ఘుటేయిల్లుడా 

సంగతయమెన, వెడ(బట్టు-ద ని లిగాబుట్టుటయొక్క.., చిము్మల = విసరుటలుగల, సురి 

యక=సురక త్రీయొక్క_, డాల్ = కొంత్ ముమ్మరముగ కొ =అతశయి ల్లగా, డోరనుం 

డియు=నేను వెడలిన్న గామముననుండియును, కను పెట్టుకుండువాండు= వేచియున్న వా. 
డు, తప్పిపోకా=లతప్పీంచికొనిపో గా, నన్ను, డబ్బాటు= అదాటున, (వాఠాత్మా_ర 

ముగా ననుట), తౌక ౬ ఆమొద లిచోరు-డు, పొడగని= =గులుతు(జూచి, అట్టి వేళక = 

ఆసనమయ మందు, శాక కష్మయువచనెడు = కౌకశ్ళశువను పేరుగల, ఒక=ఒక్కో_6డెన, 
(వచండజమి క్కి లియుద్దం డు డైన, చండాల= మాలండేన, చోర=దొంగయసను, భ్ 
టుండు=బంటు, తేజుమి= వెంబడించి. 

చ, కవ వటు డించి యేగునుకం+ గా సుచెం గొంకులం దార్చ్చి కరూలుడు 

న్ని విడిన బొజ్జపె మిగులు + నిద్దపు దోవతి దట్టి డొెల్లి రాం 

దివిచి పెనంగ నల్దువముం + ద్రైంచి యనంతుని గంట కూనపుం 
Sh) 

కెన్రలుగ గౌదం గట్టు గసెచేరుల యొక్కియు దోంపునొల్చి పోక, 



ష స్థా శ్వాస ము, కడ్డి 

టీ, కవ=నాకు జతయగు, పటుకాజ్నబహచారిన్సి డించి=డిగ్గవిడిచి, ఏక = 
“నేను గునుక (గాక =గునుకుపరు గె త్తం గాా (తప్పించుకొనిపోవలగాననుట), సురెకొకా 

వానిక త్తని కొంకులక = నాజానుసంధులయందు, తార్పి=అఆంబ వేసీ ((కొంకుల6 

గార్చి యనికొందజం[ డు), కూలుడుక = (కింద బడంగా న్వేనివిడిన=నిగిడినట్టి, (మైకు 

బికినట్రియనుట, బొజ్జశెకొ= వే లెడుకడు ప్రమి యద, మిసలు= వ్యాపించియున్న; (ము 

ల్లైయున్న దని తెలియునట్టుబ్బుకొ నియున్న దనుట), నిద్దపు=న్నీగ్గమగు దోనతి=దోవతి 

యొక్క_, దట్టి=కట్టును, డొల్లిరాకా=జా లీవచ్చునట్టు, తివిచి=ఈడ్చి, పెనంగక== 

"నేను బెనంగులాడ6గా, వల్లువముజవర హాలముల్లై, _తెంచి= తెగ (గోసికొని, అనంతుని 

గంట్లకుక" = కుట్టువో (గులకు 6 బె గానున్న గణుపులవబికు, (నాగుంబడిగపోయులుగల 

బొందలవనజఅకనియును6 జెప్పవచ్చును.), ఊనఫుక్ = తెగిపోయినట్రి, వెవులుగక్ = చెను 

లంగ లుగునట్లు ౫, ( చెవులు చెగునట్లు గాబోంగులుంబెంపినాండనుట. ఏ), గాదక =తాలు 

వుల క్రిందుగా, కట్టు=కట్టుకొనియున్న, క సెచేరుల=బొంచె చెరులుగల, కుక్కి యుకా= 

కుళ్లయి యు, దో6ంఫపునొ ల్చి=దోయకొన్సి పో =పోవుచుండ (గా. 

క. నోరిసని నుండ శే నో 
రోరి యకట మా సమోషప + పూరనె మనియుం 

దూరము వోయితివే సొ 

మ్మేరీతిని సీకు దక్కు+నే కానీరా. రి 

టీ. నోరిననికా=నోటీశనిచేత, ఉఊఉండక=ఊోరకుండక్క, ఏను=నేను ఓరోరి 

(ఇది నీచనంబుద్ధి), అక ట= అయ్యో, మా=మాయొక్క-_, సమిోపఫు=దా6ఫుననున్న, 

ఊర నే=(గామమందే, (తమలపాకు మొదలగు పదములకువ లె పుగాగమము), మని 

యుక = బైదికియు ండీయు, దూరమువోయితివే=దూర మే౭గికివా, సొము్మ= ఈధనము, 

ఏరీతిని= ఏవిధము చేతే నైనను, నీకుదక్కు_ నే = నీకు నిల్చియుండునా, "కానీరా = కౌని 

మ్మురా. 

"లే. అనిన నలంతిగం గోల్లోక + యతండు చెడ్డి 

రాజు గను నని కొదయు( ద+ర్చంగ మగిడి 

యంత పరియును బై ప్రజ కలికి పాటే 

పోవ వాడును వెడపోట్టు + వొడిచి చనియె, 88 

టీ. అనినక్షా=ఇట్ట్లనంగా, అలంతిగక్ =కొంచెము గ, కోలాశ్చిక=జనశి౦పక, 

అత(డం =ఆయన్క రెడ్డి=ప మేలును ,ఆన6'గా (గామాధికౌరిని రాజుక జ్యా పభువును,కను 

నని=చూచునన్కి కొదయుక =కొజ (తయును, తీర్చం గక =తీర్చుటకై, (చంపుటుకై 
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“పె పజకుక=పెంగావచ్చెడువారికి, అలికి=భయ పడి, పౌటీపోవన్ =పరువె త్తయావా( 

డును=ఆకెౌకశళ్ళ కుండును, సెడపోట్లు=తేప్పపోట్లు, పాడిచి, చనియొక-పోయెను, 

ఉ. అంతటం బొంత బెన్టరువు+నం దరుదెంచు వీటీందిమంది మ 

"'త్కాంత సవగేదరుండును నొ+కం డరుజెంచుచు సాను వడ్ల వృ 

'త్తాంత 'మెటింగి నన్నరసి + తా, గని యా ర్థ్గి నొకండు దా నతి 

శ్రాంతుని నన్ను 6గావట ది+సంత్రులు నొట్టుచు మోచు కేయువోకా, 

టీ. ఆంతటన్ =తదనంతరము, పొంతన్ = సమిోపమందు పె సైరువునందున్ = 

రా జమార్షమంద్రు అరుచెంచు=వచ్చు చున్న, పిజిందిమందిన్ = వెనుకటి. పజయందు, 

మత్కా_౦త సహోదరుండును = నాఫార్యతోడయిట్టినవాండును, ఒకండు=జఒకషురు 

మండు, ఆరుజెందుచున్ =వచ్చుచును, సాతు= సార్థము, (పథికసమూహమనుట.), 

పడ్డ=పొ౦దిన, వృ త్త్రాంతము=వార్హన్కు ఎజీంగీ= తెలిస్కీ నన్నరసీ=నన్ను విచారించి, 

కశాకా=తౌన్సు కని=మాచి, ఆ ర్జిన్ = నగఖముచేత, తానొకండును = నామజంది 

యొక్క_-డే, అతి శాంతునికా=మిక్కి_ లిబడ లియున్న, నన్ను, కావటక = కావటిబుట్ట 
యందు, మోచుక=మోచికొన్కి దిసంతులుగొట్టుచు = నానేరములు పరిహాసము-గా 

నెన్ను చ్చు(మబి (ది గావున దుకఖమం౦దును దన యవివేకమునకు6 బరిహాసించె ననుట), 

ఏంగుచోక్ =పోవుచుండ6గా. 

తా. అంతట సమిపమంద లి పెద్ద బాటను వచ్చెడు కొంతమందిలో 6 గలిస్ తన 

యిల్లాలి తోయిట్టినవాండు పచ్చుచుండి (తోవను దో6ఫు వడిన (పజవార్త విని తన్ను 

విచారించి వచ్చి చూచి వగచి మిగుల బడలియున్న తేన్ను € గావటిలో నునిచికొని 

తానొక్క_౦డును మోచికొనుచు: దన్ను నేరము లెన్నుచు. బోయె నని భానము. 

సీ కొంగవా ల్నణజుకు లం+గళుల. బట్టుక జబ్బ, 

లంట గుట్టడ వెజ్జు + నరయువారు 

తలం బడ్డగుదియ దెబ్బల చాత మసి యిడి, 

యంబలి గం జిండ్ల + నడుగువారు 

తమనేగిం జెప్ప లో 6 దయమిోజ విని చీర, 

జిం చిచ్చువారి దవించుచారు 

నొలయిడ్డ నెపమున( + గలలేని సిరిం జెప్పి, 

చుటలపె డాడి * వెటువారు 
లు యా లు 

"నే. ౩న పాంధులచేతం. గందెన యూళ 
యా 9 a ౧౧ 

జాడగా నిట దెచ్చి యిన్నీడ డించి 



పుష్టాశ్వాస ము, ఫశ 

పాటు నీ రాన బోవ నొవ్యారి మనిడి 

వచ్చునాలోన నీ రూపు + వచ్చె నాకు, రిక 

టీ. కొంగచవాల్ =కొంగవాలుగావంక లైన, నటుకులు= గాయములు, (కొంగ 

వాలనంగా మాలవాని చేతి కత్తి. కం, “సురియాళు చేతిక త్తిక్సి నరులందణు పేరు వెట్టి 

నారు ధరి త్కి న్మరి కొంగవాలనంగ న్వుదిరుమల పె నుండు దేవదేవ ముకుందా? అని చేళశ్య 

నామార్థకోళమందు( జెప్పంబడి యున్నది; కొన, నున గొంగవాల్ =అక' త్తిచెక నైన, 

నణు కలు = గాయములని చెప్పునది.) అంగుళులక = వేళ్ల చేత, పట్టుక బిగ (బట్టు కొని, 

జబ్బలను=తుంట్లను, అంటకా=కొదిసీ కొనునట్లు, కుట్టిడక్ = కుట్టుటకై, వెజ్జున్ =వై 

ద్యుని, ఆరయువారు=వెద కెడువారును, తేలక =శిరమునంద్యు పడ్డ=పడినట్లి, గుడియ 

=ముడ్డుకొట్టలయొక్క_., చెబ్బలక = గాయముల యందు; పౌ ంతమసియిడీ=గుడ కొ ల్సిన డ్ 

మసీయదిమి, అంబలి గంజి, ఇండ్లకొ =ఇంటింటను, అడు గువామ యా చించువామను, 

తమసేగి=తముకు (గలిగిన కీడును, చేప ఏక =తేలియదేయంగా , లోన్ =అంతనకరణమం 

దు ధయజ=క్స ప, మోట = =అఆతిశయి౦చునట్టు, విని=ఆక రించి, చీకన్ =వస్త్ర మును, 

జ్ 
6 3 అదా 

చించిచ్చువారిన్ =చించియొసం గెడువారిని, (చించిచ్చు, చించియిచ్చు క్వూర్గఇత్తు 

నకుసంధి.) దీవించువారు=అశీర్యదించెడి వారును, ఒల 
బడ్డ =ఒలువయబడిన, (దొంగల 

చేత దోంపుడు పోవుట యనుట, ఇందులకు శ్రీపర్వమునందు, జలధరవృ త్తము.గాసీగ 

నీడ్చి నల్వ లొలయగా నలుకన్ ” అని్మిపయోగ ముగలద్భు) -నెపమునన్ = వ్యాజము చేత, 

కలజకలిగినటి యు) లేని= లేనట్రియు, 
సిరన్ =తమసనసంపదన్వు చెప్పి చుట్టల పైన్ =బం 

ధువులమి 6ద, చాడింబెట్టువారు=దండు వెడ లెడువారును,
 (తము దోంపుడుపోయిన 

సాకు చేతం గొంచెము వోయినను గొప్పగా జెపస్పుళొ నుచు జుట్టాల యిండ్లమో (డికి 

భోజన వస్తాందులకు 6 బోయి రనుటు), వన=ఈరీత గలిగిన, పాంథులచేతన్ =దో (చం 

బడినమార్గస్థుల చేక, (కందైన=సందడేగ 
ల; ఊళ్ల్ళజాడ గాన్ =_గామములమోందు గ్యా 

ఇట౬చెచ్చి=నామజంది నన్ని క్క-డిక దెచ్చి, ఇన్నీ డడించి= ఈమళ్
హ చెట్టు నీడను గావడి 

దించి, పొటు=పవహిం చెడు, నీరు=కాద కమును, అన6బోవకొ=పొనము 
సేయంబో 6 

గా, నొవ్వారి=నోప్పిఘన మ) మగిడివచ్చునాలోనక 
= తిరిగి వచ్చునంతలో నే, ఈ 

రూపు = ఈబహ్మనా త, సరూపము) నాక్కు వచ్చెను. 

వ. కయ్యంబునం చాజబాణుం గాయంబు సేసి వెజవేకిగాలిపీన కాక 

జ 
అగ 

క్షశ్రునామభేయచండాలు క రాళ చెంబు గన్నులం గట్టినట్టుండం 

~డయగనుట నిటి కరాళ వేపంబు గలిగెం గై శికిగాన ఫలదానంబున 
లు 

షిని మానుప వే! అనిన నతం డేను ఫలంబెజుంగ, ఫలంబు పరమేశ ' 

69 
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ముఖోల్లాసంబ యాజ్ఞ్ఞాకెంకర్భంబులకు ననుమతి కైంక ర్వంబులకు 

ఫలపరిమాణ గణన ప్రపన్నుల శెక్క_డియది? కాన బంధకం బగుట 

ఫలం బింతంత యందు. గొంతం గొ మ్శ్న వెజతు భగవంతుండ 

రథ్నీంచు నూజుడిలు మన్న నన్నోరిమాట నోరనయుండ నతండు, 

టీ. కయ్యుంబునన్ =ము న్ను చోరులకోను బథికులకును గలిగిన జగడమునందు, 

సొ (బాబిన్ =మిక్కి_ లి పరువెల్టేంగా, “కౌయ౦బు=నాళరీరమును -గాయంబునేన్సి= 

ర కసీ క్తముంబేస్సి వెజ వేంకి=ఛయజ్వరమును, కొలిపిన = కలుగ జేసిన, కౌకళ్ళశు 

నామభేయ చండాలుజ కెకళ్మ నుం డను పేరుగల మాలనియొక్క_ కరాళ వేషంబు= 

భయంక రాకౌరమ్ము కన్నులం గట్టినట్టుండన్ = (ప్రత్యక్షముగా బొడంగట్టినట్లుం 

డంగాా కడ(గనుటకా = ప౦చత్వీమును బొందుట చేత, ఇట్లికరా ళవేపంబు = ఈ 

విధమెన ఫీభత్సరా పము, కలిగెకా = నాకు సంభవించెను. (అంత్య కాలమం దా 

చండాలునిరాపమే స్మరణకు వచ్చెనుగానునం దదనుగుణము గా నిట్రిరూపము 

వచ్చెననుట), కె శికిగానఫల దానంబునకా - శై శికిగాన = మంగళ శె శికిగానము 

యొక్క, ఫలదానంబునకా == ఫలము నా కొసంగుటచేక్క దీనిక = ఈవిక్ళ తా 

కారమును మానుప వే=పోంగొట్టవే, అనినక =ఇట్లున 6 7, ఆతండు=అభ గవ దాసు (డు, 

ఏను=నేను,ఫలం బెటుంగకా=-గానఫలము నెజు6గను, ఫలంబు=ఆఫలము, పర మేళ ౫ 

(శీపతియొ క్స్ ముఖోల్లా సంబ=ముఖోల్లాన మే, ఆజ్ఞా కై ంకర్యంబులకుకా = వేద ళా్త్ర 

ముల చేత విధింప బడిన క్రై ౦క ర్యములకు ను; సంధ్యావంద నాదుల కొనుట ), అనుమతికై ౦ 

కర్యంబులకు క =భృ త్యుండు నేయుకీ ర్త నాది కై ౦కర్యములకును, ఫలపరిమాణ=ఫలఅపరి 

మితియొక్క, గణన=లెక్క_ వెట్టుట, (పపన్నులకుక =భగ వ దాసులకు; ఎక్కా_డియది 

=ఏశది, కొనక్రా = కాబట్టి, బంధక ౦బగుటకొ=ఆగణనము బంధకౌరణంబు "గావున 

(పునర్జ్ణనన హేతువనుట.) ఫల౦బు=అఆ గానఫలము, ఇంతంత=ఇంతేయ౦తీయని యును, 

అందుక =ఆగానఫలమంమదు కొంత=కొంత భాగమును కొమ్మన వెబితుకొ=[గహీం 

ప్రనునుటకు భయంపడుదును, భగసంతు(డ= శ్రీపతియే, రథఖ్నీంచుక = కౌచును, ఊటి 

డిలు మన్న క =స్వ స్థచిత్తుండవుగ మ్మునంగా, అన్నోరిమాట్క, నోరనయుండకా=నోట 

"నేయుండంగా, (అంకేశీఘి ముగా ననుట, ఆతండు= ఆ బహ్మరాతు సుండు. 

నీ, స్నిగ్ధ త్రీభాగ ముం+డిత శిరళ్ళి ఖత్ డ, 

పం మధవళోపపీ+త ములతోడ. 

బుణ్యవడ్ష్విత యోర్ట వో పుం డ్రవల్గులతో డం; 

దులసికాబ న గా+వళులతోడం. 
జ 
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గారీన కటినూ త్ర + కాహాయయుగితోడ, 
జలపూర్ణ శుభకమం+ డలువుతోడం 

చాణిస్ట దివ్యప బంధసంపుటితోడ, 
ను త్తరవా కర్పూర్వ 4 కో కితోడం 

తే బసిడిజిగితోడ బ్రహ్మవర్చసము వొల్చు 

ఛాగవతలమ్మీత్' ధూమ+పటలినుండి 

వెడలు శిఖవోల నమ్మేను + వడలి చూడం 

జూడ వెప్లవుం జై నిల్ళెః సోమళర్మ, 8 
ఈ వర 

యమా 6౬ 

కరణము6 జేయంబడిన్య శిరః శీర మునందలి, శిఖతోడకా= జుట్టుతో డను; (శిరస్సుమూ, 

టీ, స్నిగ్ధ జనిద్ద మైన టియు తిభాగ=మూ (డు పాళ్లీయందు, ముండితే=భ| దా 

డు భాగముల మెరమునె యొక్క భాగమందు శిఖయు నుండె ననుట), హీమ=మం 

చువలెనే ధవళ=తెల్లనగు ఉపవీతములతోడకా =జన్ని దములతోడను పుణ్య = పవి 

(తములగు, షడ్డి గతయ=పండేండేన, ఊర్థ్వ ఫుండ్రవల్గులతో డక్ =లతలవంటి యూ 

ర్వ పుండములతోడను, తులసికౌ=తుల సీవూ సలయొక్క_ యు, ఆబ్ద్బ= తా మరప్రూసల 

యొక్క_యు, (సక్ =మాలికలయొక్క_యు, అవళులతో డకా=సమావాములతోడను, 

కా పీన ఆగోవణ ముతోడను,కటిసూ[త= మొల తాటితోడను కాహాయ యుగితో డకొ= 

₹0డుకాపషాయన(స్త్రములతో డను,(ఇది ద్ధంద్వ సమౌాసమును “సద్య్వోద్వంద్యో విభా 

సయైకవద్భవళతి అన్న క్షేకవద నాంతము, "కొపాయయుగళితో ననియుం గొందఆర౦దు 

రు) ,జల=తీర ము చేత , పూర్ల=ని౦డిన, శుభ=మంగ భమెన, కమండలువుతోడకా = పాత 

తోడను, పా ణీస్థ=వా స్త్వమంచున్న ;దిన్యపబంధ=(దావిడ వేద ముయొక్క.) సంపుటితో 

డకా=ఫు స్తకముతోడను,(సంపుటముత్ ననికొంద జు),ఉ త్తరవాక్ =ద్వయమంద లి 

యు త్తరవాక్య మే, ఫూర్వకజపూర్వుము గాల ల, ఊఉ క్రితోడకా=సంభాషణముతోడ, 

(ద్యయాను సంధానము(6 జేయుచున్నా డనుట్క ఇచ్చట ను త్తరవాక్క_ను నెడ6 జరము 

శోక మని కొందణ నెదరు).పసీ (డిజిగితో డ=సు వర్ష చ్యాయతోడను,_బహ్మవర్చస్తముజ 
దణ 

నదాభారాధ్యయ న నమృద్ధిషాల్బు= ఒప్పు చున్న (|బ్రవాశ్రవెర్సనము 6 (బోచునని కొంద 

అిందురు), ఆచ్లున్ర (బవ శ్రివర్న సమకొ=[ బహ్మావిర్పస్సున్ను 
(పోయు = రక్నీంచునట్ట 

ఛాగవతలతీతో కా భాగ వతకాంతితోడన్కు ధూమపటలినుండి = పొగగుంపువలన, 
ల 

వెడలు =బహిరతుండగు, శిఖైవో లెకా = అగ్ని హో తునివ లెను, అమే్మేను=ఆరాత్న స 
౧ 

॥ 

' శరీరమును, వెడలి ఆవెలువడ్, చూడ(జూడకా= చూడగా జాడంయగాా. సోమశర్మ 

వై ప్రవుండై=విమ్షుభ కుండ్, నిల్చెక =నిలీ చెను. 
వూ 
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ట్రై 
శ్రీీయునుం గలిగి యుష్పుచింది యినుమడియగు చందంబునం బరమ 
హర్ష భరితుంజై స్వరూ పానురూపంబుగా నతనికిం బూజం గావించి, 

టీ, ఇట్టు=ఈ|పకౌరము, భాగవత =భగవబ్దాసునియొక్క_, పరిచయ = గుటు 

తెలుకయొక్క_ (ప భానంబునక=మహిమ చేతను _బాహాణ్యం బెకాక = వ్మిపత్వ మే 

కాక్క భాగవత (శీయును౯ = ఫాగవతసంపదయును ,కె లిగి ఉప్పుచింద్ధి ఇనుమడియగు 

వ. ఇట్లు భాగవతపరిచయ ప్రభావంబున బ్రావ్మాణ్యంబెకాక భాగవత 

చందంబునకా = ద్విగుణితమగునట్టు, (బాాహణ్యము వై స్త్వవత్వము చేత శెట్లించె నను 
౧౧ జీ a ౯9 డు 

ట.), పరమహర్ష = సరమానందముచేత, భరితుండై=పరిపూర్డుండై, స్వరూ పానురూ 
త ఖో ఊస్ పంబు గా=సం[పదాయమునకో ( దగినట్టు గా, అతనికి=ఆ నంబాడువా నను భాగవతున 

కు పూజక=సపర్యను, కౌవించి=ఒనరించి. 

సీ జయ దురుత్తరణసం+సర ణాబ్బద ళనీర, 

జయజయ గాయక + సార్వఫామ 
జయ శౌరి గాథా రసజ్ఞ పుణ్యరసజ్ఞ, 

జయజయ త త్ర(సంశయ లవిత్ర, 

జయ *జనార్వాచీన + జని సంగ వంచక, 

జయజయ బేళికళోచరణ శరణ 

జయ యు_క్షవాక్స)కి ష్యాతృ ణీకృత దేహ, 

జయజయ భగవ దా+జ్ఞాకృలిస్థ 

తే, జయ సకలజంతు సమచ్చిత్త + జయ దయార్షి 
జయ ముకుందాన్య దేవో ప్తి + శ్యాన్ర్రబధిర 

జయ చతుర్హ ప్రయభ_క్తీలతణచికాంగ 
జసు అష శా ©, జస జయ మురారిప్రపనా షంఘీ)+జలజమధుప. 89 

టీ. దురు త్తరణజతీరింపళ క్యముగాని సంనరణ=సంసారమనియెడీ, ఆబ్దద ళ= 
జు 

తామరాకునందల్కి నీర=ఊదక మైనవా6డా, (తామరాకుడై నీరు తేద్దళ ము నంటకుండి 

నటు నీవుసంసారమందు6ద గులననుట . ), జయజ=సరోగ్వేత్మ_ర్ష ము గానుండుము, గాయ 

క సార్వ భౌమజ=క్ష ర నాపరులకుం జ(కవ ర్హివె నవాండా, జయజయ, శౌరి (శపతియొ 

క్కు, గా థా=క్ థలయొక్క_, రన=సారన్యమును, జ్ఞ= తిలిసిన) పుణ్య=పవిత్రమగు, 

రసజ్ఞ =జివ్యూగలవాండా్యా జయ, (నీ నాలుక భగవిద్దుణకథన మధుర రసమును చెలి 
(ద 

స్న దనుట్రుత త్త్వసంళయ = పర బవ్మా మేదో యను సంకయ మునకు, పవి త=కొడ 

స్ జయా ర్యాచీన, 



పస్టా శ్వాస ము, 549 

వలి వె నవాయ్యా (త త్ర గశబము పం౦శవింశతి త త ములకు నన;ంయింపవచు?ను, అటి 
యా అని య వీ ఖీ 9 5 డు 

వాని సందేహనివ ర్హకుం డనుట.)) జయజయ జన=జనులయంచ్వు అరా వీన=కక్కు 

పగ్ఫు జని=జన్మముయొక్క_) జనికుత్స త్తిరుద్భవః. ఆనియమరము, సంగ= సాంగత్య 

చేత, పంచక=మోసముసేయువాండా, (మహీను గూఢము చేసి జాతిని (బకటించు 

వా6 డేనుట. మజీయు జనులకు నీచజన్మములు రాకుండ. జేపెడివాంచవనుట, జయ 

జయా ర్వా-చీనజని సంగవంచక యను పాఠమున్క ఇకను వచ్చుజన్మముల సంబంధము 

లేనివా6డని యర్థము.) జయ డేశిక=అచార్యులయొక్క_, చరణ=[శీపాదములే, 

శరణ=రత్న కము గాంగలవాండా, “కరణంగృ వారవ తో: ఆని యమరము. జయ 

జయ ఉక్త=పలుకంబడిన, వాక్ = మాటయొక్కం, (పకిస్థా=నిలుక డచేత, తృణికృ 

త=త్భణ _పసౌయముగా చేయబడిన, బేవా=నిజళ రీరముగలవా యా (సత్యమందు 

బుద్ధియునిచి దేహాఖీలాప, లేనివాండనుటఎ్స జయ భగవత్ = భగవంతునియొక్క_ 

ఆజా= ఆనతిని, కృ తి= చేయుటయందు, స= సీర పడినవా లంజా, సకల=నమ సములెన, 
ణు థి 6 అవ చా 

జంతు=[భాణులయం౦దుు సమజ=సరియెను చిత = హృడయముగలవాడ్వ్యా జయ 
6౬... అలలే 

ద యార్జ్రుజ దయ చేత జల్లనివాండ్యా జయ ముకుంద = మోత్య్యపచుండగు నారాయ 

బుని కంక, అన్య =ఇతరు (డగు, దేవో స్పి= దేవుండు న్నా 6డ నెడు, శాత్ర=”త్ర 

మందు బధిరజబెవిటివా (డా (విష్ణునికం టె నన్య దై వయుగ లద నుచదువు వినండనుట్స్కు 

జమ చతుర య = ఎనిమిదివిధము లై న, భ క్రిలక్షణ=భ క్తిచివ్నా ముల చేత, చికే=న్భృద్ది 

యయిన, అంగ='దేవాముగలవాయడ్యా (ఇచట భ క్తి యెనిమిదివిధములనుటకు (6 (బమౌా 

ణము. “మద్భ కృజనవాళ్ళల్యం .వూూజాయా౦ బాను'మోదనర స్వయ నుభ్యర్బ్చనం చైవ 

మదే దంభవర్థ్యనం, ముక్క భా౮వణేభ కః స్వర శే_తాం విడతగా, మ
మా నుస్మరణం 

నిత్యం యచ్చమా ముపజీనతి, భ_క్టిరస్థ విఛా హ్యాహె యస్మిక మైచ్చెసీ వర్తతే సిం 

(ద సృృచ్యశీమాక నయతి స్స చపండితకి యని యున్న ద్భ్కిజయ, మురారి=మురాసుర 

మర్షనుండగు (శీపతియొక్క_; (పపన్న =(ప్రప త్తి చెసిన ఛ క్షులయొక్క-, అంఘి9 జలజ 

పాదపద్మములకు, మధుప=భృ౦గమవై నవా(జా, జయ. 

వః అని పస్తుతించి వ్రదతీణంబు గావించి పునర్భవభయంబున భవన 
వాని 

॥ 

బు అం ఉప ఖే చ ్ వి 
భార్యా ప్రముఖ సుఖ విముఖుం డై బదరీవనాదిపురుషో త్తమాధ్వి త్ర 

పుణ్యభూముల? బానఃపున్యంబుగం దీర్భ యా త్ర జరించుచు. బరమ 

నిర్వ ఖ్రతీం బొం'బె నిష్పుణ్యక థ వహానసమయంబున: గువానావరా 

యం ర oN 
వాంబువలన మహీీమహిళ మదీయ పూజొ పచితీ పజణారంబుల 

విశేష ఫలదంబు గానంబ యన నిని వై ప్ప్వవియుం దా గావునం దడా 

కలన కుతూహలంబునం గూంతునై నీ కొదవి యహరవాంబును 



ద్్0 ఆము క మాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

వ్ ప్రలంభద ంభరితాగాధగా థార్థ సమేతగీతరసంబునం (బొద్దువుచ్చు 

టగాని వేజొండుగా ేమి తపరీబు'సేయుచున్న దియో యం టిం 
కం కొం బరమపతపంబున్న దే యన్నియును మేల రఘ్యెడు, శ్రీరంగం 
బునకు రంగేశు సేవింప దోడుకొనిపోయి ర మృనుటయు పు, బ సాద 

మ్మని ప్ర పృణామమ్ము నే సెసి పసిండి పల్లకి న బ్బాలికారత్నంబు నునిచి 

పరివారికా శతంబును ఛాగవతపరివత్తునుం గెలువ? బ్రృయాణ 

ప ర్యాయంబుల. బరమానురాగంబునం బోయి. 90 
టీ. అని=ఇట్లన్సి (పస్తుతించి= కొనియాడి, [పదక్షీణంబు గావించి=వల గొని, 

ఫునర్భ వభయం బున కా = మర ల జన్మము? లుగునను భయ ము చేత, భవన= ఇల్లును, భౌ ర్యా= 

ఇల్లాలును, (పముఖు= = మొదలగు, సుఖు= సుఖములనలన, విముఖుం డై = ప రాజ్యుఖుం డ్రై 

బద రీవనాది=బదరి కెరణ్యము మొద లై న, పురుపో _క్రమాధిష్టీతే - స్రురుపో త్రమ=నారా 

యణుని చేత, అధిప్టితీ=(పవేశింపంబడిన, పుణ్ను భూ ములకొడదిన్య దేశ ములయందు, హౌ 

గప్రున్యంబుగ కొ =మర లఫుణ్యము ను, కీర్థయ్యారయిరించుదు ఎలీర్ధయ్యా తల యండు సంచ 

రించుచును, పరమనిర్వ ఫలక్ =పరవుసుఖమెన మోత మును, పొం చెకా=[పొపించెను, 

ఇప్పుణ్యక థ = ఈపవితచరితే, వహానసమయ౦బునళ- =వ రాహావ తార మైనహి౦చినప్పు 

డు, కువాచావరాహంబువలనకొ=మాయావరా వామువలన, (వరాహావతాఠుంచేయను 
ట.), మహీమహీిళ=భూకాంత్క మదీయడానాసంబంధినులగ్కు వూజా=వూజలయం 
దు, ఉప చిత =వృ ద్ధింబొందిన్క ఉపచారంబులక్ = కె ౦కర్యములయం ను, పి శేప ఫల 

దంబు= హెచ్చుఫలము నొనంగునది, గానంబ యనక =-గాన మే యనం౫గా, విని=అక 

రించి తాక =ఆభూకాంత్క వెస్తవియుకా =విస్తుసంబంధినియును కావునక కౌ 

బట్టి, తదాకలన=ఆగానము సేయుటయం౦ద లి కతూపహాలంబునకొ=వేడుకచేత, కూ. 

కుక =పు పుత్తికయ నీకొదవి=నీకుంగనయబడి అహరహం౦ంబును=(పతిదినమును, విప 

అంభజ వియోగమనియెడు, దంభ=వ్యాజము చేత, ఈరిత = పలుకంబడీను అగాధ 

గంఫీరము లైన, గాథా = కథలయొక్క_, ఆర్థ=అర్థముతోడ్క సమేత = కూడియున్న, 

గీతరసంబునకా =గానర నము చేత, పొద్దువుచ్చుటాని = కాల శ్నేపము సేయుట గాక, 

వేలోా౦డుగాదు= మజీయొకటిగామ్క ఏమికేపంబు నేయుచున్న దియోయంటి = ఏమి 

తప మాచరించుచున్నదో యంటివి ఇంతేకంచుకొ = ఇట్టు గానము సేయుచుండుట 
. కం న్వు పరనుతేపంబున్న దే = హెచ్చుతపస్సున్న దా, (లేదనుట్స్ర, అన్నియును 

యావత్కా_ ర్యములును మేలయ్యెడు౯- = మంచి నగును (శీరంగంబునకుక్ = 

(శ్రీరంగ స్థలంబునకు, రం గేశు సేవింపక =(శీరంగ నాయకుని సేవించుటకై , తోడుకొని= 
భయమను దోడ్కొ_ని పోయిరమ్మనుటయు = వోయిర మ్మన(6గా, _పసాదమ్మని = 



ష పా ES స ము. 551 
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మహా(ప్ర సౌదమన్స్కి (పణామమ్మునేసి = నమస్క_రించ్చి పసీండిపల్లకిక = కనకొం 
దోళికయ౦దు, అబ్బాలికారత్నంబుకా=ఆగో డా దేవిని ఉనిచి=ఇడికొన్సి పరిచారి 

"“కొళతంబును = అ నీక పరిచారికలునుు భాగ వతపరిష త్తును=భగపద్భ కసమూ వాం౦బును, 

కిొలువక్ =భజింప6గాా (పయాణము పర్యా యం౦బులకొ =పయనం౦ప్రువరుసల చేత, పర 

మా నురాగ౦బునకొ =పరమానందముచేతు పోయి=ఆవిషుచితుం డరి?. 
a) వానో 

తా. ఆ న౦చాడువాను చర్మిత్రమ పూర్వము వరాహావతారమున విష్ణు దేవుండు 

భూడేవికిం జెప్పంగా, -గానక్షై ౦కర్య మధికఫలద౦ బని యట్లు పాడుటక యాభూ 

మియొ మూ చూడికుడు తనాంచారాయె ననియ్యు నీయమను | శ్రీరంగ నాయకుని సేవార్ల 

న అల న్ = క ? 

మె తీసి కొని పొమ్మని వడపేకంగోయి లుడయవరు సెప్పంగా నా విషుచితుం డట 
రం a.) en 

చేసె నని భావము. 

మ. చని కాంచె న్విరజాభిధాంతర వపు 4 స్పహ౫ోోద్భవాతీర నం 

ఇత్తీదనవాటీ వలయదుమావళి దశాంతర శ పాపా 
+ లీ వలీలలో ఆబ) బలి లీ ల భం 

జన(యాం పయసుమాయమాన। విషమాస్యర్లావృతివ్రాత ర 
re a 

శి నభస్స్సృక్షిఖరాళి దీపకళికా + శృంగంబు శ్రీరంగము౯, 91 

టీ. చని= ఆవిషుచితుండరిగి విరజా=విరజూనదియ చెడు, ఆభి భాంకర =మజణి 
రాక వి 

యొక పేరుగల, పప్పుః=దేనాముగల, సహా్యేదృవా _ సహ్య = సవ్యాపర్వతమువలన, 

ఉద్బవా=జాదయించిన కా వే రీనదియొక్క-_ , “కావేరీవిరజూ సేయమ్' అని (పమాణము. 

ప్రీ =దరియంద లి, నందనవాటీ=పనవీథి యొక్క_, వలయ = మండలమందలి, (దుమ= 

వృ త ములయొక్క_; అవళి = సమావాముయొక్క_, దళ = అకులయొక్మ_, ఆం౦తకేః= 

సంనులనుండి, దృళ్య=చూడంద గినట్టియా , పాప=దోపములనియొడు, అళి= లేంటుల 

యొక్క, భంజన= భంగ పణుచుటయందు, బాంెపీయ=నంపె(గలయొ క్క_, సుమాయ 

మాన=ఫువ్వులవ లెనుండెడు, విపను= బేసియగు సప్తసంఖ్యాకము లైన, స్వర్షావృతి= 

సువర్ణ (పా కొరములయొక్క_, (వాత=సమూహ మున౦దలి, రశ్మి=కాంతుల చేత, నభ 

స్స ఎక్ = అకాళము నొ రయుదున్న , శిఖర =శి ఖర
 ములయొ క్క..,ఆళి = పడ్త్మా-అనియెడ్సు 

ద్రీపకళికా=మొగ్గలవంటి దిమ్యెలయొక్క_, శృంగంబుక ఆ కొనలు గలిగిన, (శ్రీరంగ 

ముక ==(శ్రీరంగ స్థలమును, శాంచక = చూచెను. 

శా. విరజా నామాంతరముగల డేవాముచెత నొప్పుచున్న శా వేరీతీరమందు 

దటములగు వనములయందలి తేరువుల యాకుల సంచుల -గానవచ్చుచున్న యీడు 

బంగారు సౌకారముల కాంతులు సాపము లనియెడు తుమ్మెద లకు దలదిమ్ము పుట్టించి 

నాఅందో లెడు నంపంగిపూలవ లెనుండె ననియును, పై శిఖరములు దీపకళికలవలె మేలు 

యుచు మిన్నంటియుండె ననియును భావము. 



రకల ఆముక్త మాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

క, -వోళీ హాల్లక చిత కచ 

పాళీ పాళీభవ ద్వాపంచీ స్వన భృం 
గాభీ క వేరదుహితృ మ 

రాళీ ధ్వను లెసగు గాడ్బు + వృతి వడ యుడిపె౯, 99 

టీ. చోళీ=చోళడేళ, స్ర్రీలయొక్క_, వాల్ల క=ఎజ్జకలువలతోడ, చిత=కూర్చ 
బడిన కచ =(కొమృుడులయొక్క_ , పాళీ=సమూ? కాయలకు, పాలీ భవత్ =ఫ జ్మీ-గట్టు 

నట్రియు, విపంచి =వీణెలయొక్క_, స్యన= నాద మువంటినాదముగల, ఛృంగజతేంటుల 

యొక్క, ఆళి=సమా హాములయొ క్క... క వేరదహితృ =కోవేరియంద లి, మరాళికా 

హంసికల్లిరొక ము, ధ్వనులు =క౦ఠనాదములు ఎస (గు = =వీ తెంచునట్టి, గాడ్భుజ 

వాయున్రు (వతి=నియనుపంతుండగు నానిస్షుచిత్తునియొక్క_, వడా మారాయా సముక్పు 
లా జాలి ౧ 

ఊడి పెకా=పో(గొ ట్రైను, 

తే, ఆతం డఘమర్ష ణన్నాన + నుమ్మరుద్వ 

థాంబున్రల నాడి మాధ్యాహ్ని+కాదిం దీర్చి 

స్నాతయు నలంకృతయు నౌ తనయను దోడు 

కొనుచు వైన్షవ పరిషత్తు + గొలువ నరిగి. 98 

టీ, అత(డు=ఆవిస్లుచితుడు, అమరుద్య  ఛాంబున్రలక్=అ ఆశా చేరీ తీర్ణముల 

యందు, అభుమర్ష ణస్నానమాడి= అఫుమర్ష ణనూ క కములను చెప్పుచు స్నా నము చేసి, 

మాథ్యాహ్నీక”ది౯ కా మాధ్యాహ్న్క (బహ యజ్ఞానుస్థానములనుు తీర్చి=నిర్వ ర్తి రించి, 

స్నాతయుక = స్నానము. చేసిన యట్రిదియు, అలంకృతయుక = సర్యాలంకార 

కోభితురాలును జొ=ఆగునటి “వాయిరవుర్వ(కతమౌా” అనునూత్రముచేత నిది వక్రత 

మము, తనయను=త నకుమారిక ను, తోడుకొనుచు= వెంట (బెట్టుకొనుచు, వై స్థవ=విస్లు 

భ కల యొక్క, పరిపత్తు= సమూహము, కొలునన్ = సేవింపలగా, అరిగి=పోయి, 

నీ, చరణంపు సరపణి + మొరపంబు విన్న శోదం, 

తులతోచె యెదురు నిం+తులకు. దొలంగి 

యిడి నట్టి మణిముపి. + గృహుల యారతి కెంపు, 

ఇాళ్లనే కలయ వా+కిళ్ళం జల్లి 

పస వాది తావికిం + బ్రతిగ హేశాక్ష 
పై 

త్యుపువల్చున కె నళ? + వ్యాస డిని 

* దంతుల కట. 
య 



షష్టా శ్వాస ము. కరక్తి 

దృ త్తగీత జ్ర శా+రిస్తుతి కీర శా 
రి జయట్ల యర్ద్* ర+రీకృతి విని 

a లే, వలభి రత్నా ౦శువుల? గట్టు + తెలుపు చిత 

మగుట కోర్వక ధిగధిగ + నరిగి ధాన్య 

ముడిశెడు విర క్షభాగవ*తొళి వలన 

వెల్ల దీవినిపోని యఃవ్విడు సొచ్చి. 94 

టీ. చరణంపు= క్రీ లపాదములయందలిి సరపణి=భూపణవిశేవ ముయొ క్ట, 

మొర ప౦ంబు=ధ్వ నిని, విన్న ౯ =వినలానే, దంతులతో నె=ఏనుగులతోడ నే ఎదురు 

_తమశెదురుప డెడు, ఇంతులకుక= స్త్రీలకు, తొలయి=ఓరసిలి, (శ్రీలపాదభూపషణ 

రవము వినంగానే యందలి యక్షయ పా[తపరులగు వైష్టవు లీను౦గులకు 6 దొలంగినస్లే 

యా స్రీలకు దొలంగుదురనుట. (శ్రీరంగముం డేనుంగులును గలవనుట.), ఇడినట్టి= 

తమకు నిచ్చినట్లి, మణి ముష్టి =మా ణిక్య భిక్న, గృ హుల=అగ్భ వా స్థులయొ క్ర, ఆరతి= 

నీరాజనములయం౦ద లి, కెంప్రుణతాళ్గ నే=జరత్నములయందే, కలయక = కలియునట్లు, 

వాకిళ్లేన్ = వారి ద్వారములయందు, చల్లి = సార ంజల్లి) (వీరు పేదలని యెళ్వర్య 

వంతులగు నచ్చటి గృవాస్థులు వీరు వాకిండ్ల్దయందుండంలగా నే వీరికి రత్న భిక్ష ంబెట్టం 

గా వై రాగ్యముపలన నవి యొల్లక మరల వారు వీరికి రత నాలయారతి సమర్సీంచెడు 

పశ్లెరములలో నే కలియ (బో యుదురుగాక తండులములుద క్ర_ మతియొకటి యంట 

రనుట.), పసవాది=పుప్పుము మొదలగుదానియొ క్ర. తావికీన్ = పరిమళ్ మునకు, (పతి 

గృ ేాళార్థవ్వపతి తిరుమా ళిగల 'ెరుమాళ్ కొజకైన, భక్ష్యు ఫు = పణ్యారముల సం 

బంధియగు, వల్పున కెపో లె=వాసన కెన లె, శ్యాసముడిపి=ఊ
చ్బా ్యసమును జా లించ్చి 

(అభితుకులు ఫుష్పాదులయ 9 దాస క్తి కూడదని య౦ందులకును తిరుపళణ్యారములు 

స్వామి కాౌరగింప్ర గాకమునుపు మూర్చాన్న్య నపచార మగు వని యాచాసనకును 

బోకుండం దమ శ్వా సమును బిగ యట్టుము రనుటు.); నృ త్త=నాట్యమలయందునుు 

గీత=పాటల యందును, ఉత్ధే=కలిగిన; శారి=[శీపతియొ క్ర. స్తు కి=వినుతి
ని, క్రీర=చిలం 

కలపలనను శారి=గోరువంక లవలనను, జయట్ల=పుట్రిన ఊానివ లె నే, అర్జోర రీకృతి = 

ఆర్థాంగీకారముచేక, విని= ఆకర్షించి, (ఆయక్షయ పాత్రపరులు విర క్షులుగావున నృత్త 

గానాదులతయం౦మ నాన క్రిలేకయుం గీరశా రి కెదిఫాషలనువలెనే యందు భగవన్నామ 

ముండుటవలన దాని నర్థాంగీకారముగా విండనుట.)) వలభి=లోపల యందలి, రత్న 

==రతీనములయొ క్ష) అంశువులన్ = కొంతులచేకన్కు కట్టు = తౌము ధరించుకొన్న, 

-తెలుఫ్రు=ధపళ్ వ్ర ము, చి త్రేమగుటకున్ 
= చ్మితవర్ష మాటకు, ఓర్వుక = సహింపక, 

ధిగధిగనరిగి=బిసబిసంబోయి, థాన్యము=తండులమును, ఆడిగడం = యాచించునట్టి, 

నిర కృ=విర క్తుల గు, భ్రాగవతాళివలనన్ 
= భగవద్భ క్రసమూహము పఖన, వెల్ల దీవిని 
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పోని= శ్వేతద్వీపషమువ లెనున్న, అవ్వీడు = ఆశీరంగస్థలము, చొచ్చి=(వవేశించి, 
(ఆ |శీరంగమందు ఖిత మె త్తెడు భాగవతులు క్వేతద్వీపమునుండి యవతరించిన నిత్య 

సూరు లేకెక మనుష్యులు గాని యిం( దాది డేవతేలుగాని గారు. ఇందులకు6 (బమా 

ణము, క్లో, 'దిదేవిప లిమా నుష స్ప చ లితద్వి భూప త్యపౌ శిళ రిసతినసర్వ దా వివిధయిష్య 

తేతేనచ, ముము క్రిషతిత త్త గత్యనగ తేస్స నిస్సంళయం నిని త్యిపతి సర్వదా సచరి 
రంగభితూషతిః అని (శ్రీపరాళర బ్రట్టరు శీనూ _క్రికలదు, దీనికినరియగు తెనుగు మదీ 

యము. చ, *నరుం డమరత్వ మాయమర గాధతయాతం డతండు నెప్పుడున్ , గిరిళత. 

గొంక కొతండును గీర్యువతీశ తయాత 'డెంతయున్ , మురిప మెలర్బ ము క్షతయు ము 

కండు నిత్యత నిత్యుడు న్నిరం, తరమును రంగభితుకత దప్పక కోరుదు రోలి 
నాత్మలన్ *). 

ఉ. గోపురకంద రాళికడ+కు నీ స్హ్రుష్టార్థిలైక గార్డు) సం 

పహరానిలంబులు శపటతాకోర్షణన్నణికింకిణీ కలా 

లాపముల న్సుఖం బడుగ + సోకే టిల్ జొచ్చి యకాండ గావానా 

చాపలకృృ న్మరుద్దణము6 + జండు. డద ల్బెడు లోనివాకిట౯, 95 

టీ. గోపురకందరాళి=దరుల వంటిగోఫురములప జ్హ్మి_యొ క్ష, కడకున్ =ాతుద 
వణకు, శశి ప్ర్రస్క_రిణి= చంద పుష్మ_రిణియందలి, కణ=జల బిందువుల చేత, ఆర్ష) = చల్ల 

నైనట్టియు సంతా పవార =నేంద దేర్చెడు, అనిలంబులు = వాయువులు, పతౌక=ధ్వ్యజమం 

దల్సి(వి తానమనిషాశాంతర ముని మేలుకట్ల యందలి), రణత్ = మోయుచున్న , మణి 

కింకిణీ=ర తీనంపుమువ్వలయొక్క_, కల=జిలివిలియగు, ఆలాపములక =ధ్వనులనియెడు 

పలుకుల చేత, సుఖంబడుగ కొ కుశల (పళశ్నముసేయయగా, అబీటంబొచ్చి=అఆజు పాశా 

రధములయ౦దు[ బవేశించ్చి అకాండ= ఆసమయమందు, * కాండ్ క్రీ దండబాణార్వవర్లా 

వసరవారిషు” అని నిఘంటువు. గాహనా=( ప వేశించుటయందు, చాపలకృత్ =త్వర 

పడుచున్న, మరుద్గణముక = దేవ తాసమూహ మును, చండుండు=చండుండను ద్వార 

| ఎవి 

గోపుర ద్వారమందు. | 

శా, విస్తుచిత్తుం డరిగాడు నవసరంబున జేవతలు సేవింప వచ్చిన నది వారికి 

నసమయం౦ంబని యా దేవతేలను జండు. డను దగర పాలకుం డదలించుచు లోపలికి 

రాకుండ జేయునట్టి సప్తమ వాకెర ద్వారమందు( జేశినని ఖాసము. కడమ సులభము 

ఊఉ వే త్రముం గేలం బూని మణో వేది కుధంబు పయి న్చితాంబురు 
క | 

త్న త్రుని ముద్ర వ్రే ల్మెజయ + నిళ్చలు హ్ యిరుమై మనాజ్నము 

౫ నితాన. జై 



హష్టా శా సము. కరర 
అ 

చాత్రుల దంతివక్తు)లళ+తంబు విసీతి భజింప నొప్పు త 

క్పూత్ర వతీశు వందనము+తోం గని యాతండు బూజ సేయగ, 

టీ. వేతముకా= బె త్తమున్సు శేలకొ=వా స్తమందుు వూని=వహించ్చి మణి వేది 

=రత్నే ౦పుటరుం గునందలి, కుధంబుపయి కొ =తివా -ఏమో (ద ను,సీతాంబురుట్ =ఫుండరీ 

కములవంటి, నే తుని=కన్నులుగల | శ్రీపతియొక్క_, ముద వేల్ =ము దతోడి యుం 

గరముగలయంగు ళ్ ము, మెజయక = పకెళింపంగా, నిళశ్చలులైజచలింపనివానై, ఇరు 

మెకా=ఆభయ పార్ళ గములయంమ మనాక్ =ఇంచుకంత, “కించిదీపన నాగ లే" అని 

నిఘంటువు. నమత్ =నమములగు, గాతుల= దేహ ములుగలవారగు, దంతివక్తులంల= గజ 

ముఖులయొక క తే౦బు=నూటు, (నూజ్వురుగజముఖుల నుట.), వినీతి=వినయము చేత, 

భజింపక్రా= సేవించుచుండ6 గా, ఒప్పు = మెఅయుచున్న, తత్ = ఆపనిద్ధుండగు, సూత 

సతీశున్ =సూ| తవతీ దేవినాథు (డగు విప్వక్సేనుని, (విష్యుక్చేనుండు గజేముఖశతము చేల 

బరివేష్టింపంబడుటకు 6 (బమౌణము. “య స్యద్విర ద వాం) ద్యాః పారిష ద్యాగ పరళ్ళతం, 

నిన్నూ న్ని న్నుంతి సతతంవిషక్సేనం తమా శ్ర యే అనిగలదు. ),వందనముతో (గని=నమ గ 

పూర్వకముగా. గాంచి, ఆతండు=అఆవిప్వక్సేనుండు, పూజ సేయక = తన్ను€ 

బూజింపలూా. 

"తే, అవిదితేపురంద రాయుధం + బైన కనక 

థిఖరియునుబోల నెజుక్ల + జిగులు దెసల 

నింగి నీళెండం గాయ వే+దాంగువినత 

సుతుని నతిం గాంచి మగుడం దన్నతియు గాంచి. 97 

టీ. అవిదిత=ఎటుంగ (బడని, పురందరాయుధం'బైన = వ జివ జముగలయట్ల, 

కనక శిఖరియునుబో లెకా= మేరుపర్యతమువ లె నే, (ఇందునిచేత "అక్క_లు (వక్కా_లిం 

పంబడని బంగరుకొండవ లెను న్నా (డనుట .), ఎజికల = పక్ష ములయొక్క _) జిగులు=కాం 

తులు చెసలక్రొ=దిశలయందును, నింగిక=ఆకాళమందుపు నీరెండగాయక = చల్లని 

యెండగాయు చుండలూా, కౌంతు లాతపమువలెనుండె ననుట. వేదాంగున్ =ఛ౦దోమ 

యు ౯డన, “కాంత స్టేప్రురుపో త్తమః ఫణిపతి శయ్యా సనం వాహనం వేదాత్తా విహ గేళ్వ 

వో యవనికొ మాయా జగ నోోహినీ? ఆని పమాణము. వినతేసుతుని=వైన తేయుండగు 

గరుత్మంతుని, నతికొ=నమస్క్మా_ర ముచేత, కొంచి=చూచ్చి ముగుడకొ=మరల్క తన్న తీ 

యుక్రా=ఆవైన తేయుని నమస్కా_ మును కౌంచిజపొంది. 

వ. అతనిచే విజ్ఞాపనంబు చేయించి యనుముతిం గాంచి చతుర్భుజులు 

జలధరశ్యాములు నత్రప త్త్రలోచనులు చపలావీశంగవసనులు వన 



556 ఆము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

మాలికాబద్గ బావుమధ్యులు నై నె న మధుమధన పృతిబింబంబులుం 

బోని పారిపార్శ్వికులం. బరాంకుశ ప ప్రభృతిముక్తుల నే సేవించు చుం దద 

భినందితు ల చని మహావకాశంబును నుణిమయ స్తంభసంభృ 

తంబును శాతకుంభకుంభ శోభిత శేఖరంబును నై చితృనేతృవితాన 

లంబమాన నానా పృనూనదావము ముక్తాగుళుచ్బా చ్చణా మరంబు 

ను ను జ్వేలకాలాగరుధూ పధూవితంబు నగు మహావిమానమధ్య 

విధుకాంతవితద్దికాతలంబున? జరణముఖ త త్ల్ప్ర)తికాధిప్టీత థర్రాది 

సూరి పరిషదాత్మకంబును "చేచబోమయంబును నగు విపులవివముల వీకం 

బున బరిమళాలోలరోలంబజాలం బగు నంబుురుష్ణా ౦ఖూన హాం wd Ms 
దత్వి డు_త్తమర్ల వి స్తీర్హకర్ణి కోపరిపీథ న్తూర్తస్యప్రాథ్ నిధానంబునకుం 

బ్ర థమహేతుభూతం బగు భూతతన్మాత్రయుంబో లె, బారద స్ఫటిక 

బటీర పాండురుచి పుండరీకంబుల పసకు మసమసక లెసకొల్పు మిసి 

మిగల భోగిభోగ భాగంబునకుం బరభాగంబు మిగుల. ద దాత్మకం 

బ యగు నుపబర్హంబున మహార్థ ర్ల కేయూర మణికర్చురం బగుకూర్చ 

రం ఖూని మననపర ముని మనో రాగరన మార్జనం జేసి మిగుల నరు. 

ణిమ వహించెనో యనం? జూలు కెంగేలు కపోలరిబునం గదియం ద్రి 

దశ తరు కునువు కంచుకిత కంచుకి క౦ంచుకాత్మకం బగు దుకూలని 

చోళంబున నొ త్తిగిలియున్న వానిం గరిం గజకఆింబెట్టి బిట్టు దనచేతి 
చక్రంబునం బెగిన నక్రంబు పూజ్యం బగు సాయుజ్యంబు నొంజెినో 

యన నుపరి పరిదృళ్యమా న గండస్థలస్థ మణినుకరకుండల సతిబింబ 

రుచి డంబరంబునం బరవు సౌందర్య మకరంద నిష్యందియగు ముఖా 

రవిందంబున నందంబగు వాని నిర్ని మివదృ్టి నెట్టుకొని మాచుత తి 

నీలావదాతయు జెప్ప నట్టు తజి బి క్రైదుర్కొను కలథాత గార 

గార మహోమహాఃపూరంబున  మునింగి దుర్ని రీత్యుయు నగు 

నిజ రుచిర మూ_గ్లివలనం దనకు సాకార న్నిరాకారతలు వారికి 

జూపు రూపున దీవీంచు వాని గళ త్రంబు లగు శ్యామా 

ఇభాయల చేత బృముడిం బొ దువంబడిన యట్లు సులు దొంగలు 

నగుపక్ముకాలికల నొప్పు సోమ సూర్యాత్మకంబు లగు వెడంద నిడు 

వాలు కొజ్జ సెరల కన్నులం గెందమ్మి జేశుల వెద(జల్టువాని మంకెన 
ళో 



పుష్టా శ్వాస ము ర్స్? 
(©) 

విది బింకంబు నింకించు నధరశోణిమ నపంబున వెలుంగు ముఖుజ 

నితపాు తాళ నుతోం దత్పఖుం డగు గంథవహుం గూర్చ ని క్కౌనన 

నొక్కింత నిక్కి చొక్కంపు. బొటమలం జూపట్టి తిల కుసువు విల 

సనాపహాసి యగు నాస భాసమానుం డగు వాని నుదరజాత 'కేత 

భామ తామరసంబు( గనుంగాని మహదాశ్రయంబు గనిన పూర్తి 

మూళ శాంకుండను శంక నాతనికి నాకు వెరంబు మాన్సు మని 

తత్పహోోదరిగావున రత్న కాంచనంబులు లం చంబులుగా ని వేదించి 

యడుగు లొత్తు నిందిరకు వరముం బడియున్న రాహు ననం గ 

యూర కటక మణి ముద్రి,కాంకితం బగ్గు దీర్భ బావుపరిఘుంబు 

కటితటోత్సంగంబున ముణయు వాని నురః స్థల న్య_స నిస్తులాస్తోక 

కౌస్తుభ గభ స్త్రి మండలంబున నిండోలగంబుండు పుండరీకనికేతన 

తనుబ్బాయ యన నచ్యాచ్చం బగు(న్రీవత్సంబున లోచనోత్సవం 

బుం గావించువాన్లివిజిత మృగనాభినాభి సౌరభ్యంబునకు శ నెగయు 

నుత్తుంగ భృంగ మాలిక యన మెజియు నసితే వేళలతులనీపలాళ 

దామంబున నభిరామ కోవులాలంకృతి యగువానిం గపట కరటి 

' విరోధియె యసుర యుసురం గొని మగుడ మనుజూంగంబు నంగీక 

రించునెడం దలంపంబడమి నటన యుంజె నన బడు గగు నడుము 

పసం గడు నొడిక మగువాని భన జఘన చరమేతర ధరాధరాథి 

త్యకాతలంబునం గాంచన కాంచికామణిముకుట గగనమణి గాయు 

పీరండ మెం డనంబరంగు మెటుంగు వీతాంబరంబునం బొదువంబడ్ 

డాని సన్నదనంబు వెలుపలం దోయం గనక పుష్య రాగంపుః "జెర 

వారు వై దూర్యమణ స్తంభయుగంబునుంబో లెం గించి చామోలిత 

(సీలిమంబగు నూరుయుగళంబువాన్ని? (డై )విక్రమం బగు విగృహం 

బుతో నాగ్భ్కహాంబున మిాందికిం జాం తతి జం కృమణ రయం 

బునం దగిలివచ్చిన మణిమయస్వర్ఫువనజాంబూనద ప్రా కారవలయం 

బనం దీండ్రించు నుద్దండ గండపెంజెరంబునం బొడము నఖండ 

పృభామెండలంబునం బరిహిండితంబు'లె మజపండుల వడవుగల 

ముడిముల బెడంగు పడి భావి నిజ కమఠావతార సూచకంబులుం 

# ఎగ. 



కరి ఆము _క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యా నము 

బోలె గొదమతామేళ్ల మేళ్ళనగు మాంగాళ్ళీ తోం గోకనద' మృదూ 

దరంబు లమర మెటుయగు జుక్కల జిగి మొక్కపజుచు నఖ చక్ర, 

నాళ చంద్రికల భక క్షజన మన _స్తమోవిదళ నంబు! గావించుచు హల 

కులిళ్ల కల్ కవుల నుకరాంకు  శాంకితంబులై లట్న్మీకుచకుంకుమూ 

కలన నరుణారుణంబు లగు చరణంబులం దాపత్రయాపహరణంబు 

నేయువాని నారాయణుం బురాణపురుషు. బురుహో త్త ముం ట్రా 

తార్తిహరు వాసుబేవు వృాపీ.కేళు నీళనుతు విభీవణవరదు ననంగ 
జనకు రంగరమణుం గాంచి సహ సమాగత భాగవత పరివత్సమేతం 

బుగాంల దానుం దనుజూతయుం బ్రవముద భయ భ_కిరసమగ్ను లై 

జయజయ కబంబులతో సర్వాంగాలింగిత థో ణీతలంబు లగు నమ 

స్కారంబులు గావించి నిలిచి నిటలతటఘటితాంజలియె యిట్లని 
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టీ, ఆకనిచేకొ=అనై న లే యుని చేత, విజ్ఞాపనంబు సేయించి = శీరంగనాయకునకు 6 

దనరాక విన్న పంబు నేయించ్చి . అనుమతింగాంచి= సెలవును బొంది, చతుర్భు జులం= 

నాలుగు భుజములుగలవారు ను, జలధరజ మేఫఘమువ లె నే, శ్యాములుడా నీల చ్యా యగల 

వారును, ళతపటత్తే, = తొమరలనంటి, లో-చనులు=క న్నులుగలవారున్సు చపలా= మెజ 

ఫులవ లెనే, పిశంగ - పచ్చనై న) నసనులు=వ్యశ్త్ర ములు గలవారును, ( పీతాంబరులనుటు, 

వనమా లి కౌ=తుల నీవనమా లికలతోడ, బద్ధజకూర్చ (బడిన బాహుమధ్యులును==స త్న 

స్థలములు గలవారున్కు ఐనా అయి నట్టి మధుమభన=మధునూద నుండైన (్రీహరియొ 

క, (పతిభింబంబులుంబోని=(పతిబింబములవంటి, పారిపార్శ్వికులజు సొర స ర్తల 

గునట్టి, ప రా౦కుళ =నమా్యా ళ్వౌరు లే, (పభృ తీ= మొ దలగు, ముక్తుల = ముక్తాత్ధులను, 

నేవించుచు=భజించుచును, తేద భినందితులై =వారిచె వేత నాదరింపయడినవారై , దని 

ఆపలనరిగి, మహానకౌశ౦బును = =మహావిశాల మైనదియును, మణిమయ == రత్న వికౌరము 

నైన, స్పంభజ స్తంభముల చేత, సంభృతం బునుజ=భిరింపంబడినదిఎయును, శాతకుంభకుంభజ 

బంగరు కలళములచేత, శోఖితజ అలంకృతములెన, శేఖరంబును = శిఖరములు గలది 

యును, ఐ=అయినమై, చిత = వింతనన్నెలుగఅల, "నేత = నేకస్నన్ర్రయుల చేతన, 

“స్యాజ్ఞటాంశుకయార్నేత్రమ్? అని యమరము. వితౌనమేలుకట్టయందు, “అ ప్ర్రీని 

తానముల్లే చః అని నిభుంటువు. లంబమాన=ా[ వేలుచున్న, నానాాఆనేకవిధములగు, 

(పనూనదామజవి రి సరులును , ము క్తాగుళుచ్భ==ము త్రేముల గుత్తులు ను, అచ్చ చామరం 

బును= తెల్లని జల్లులుగ లదియును, ఉడద్వేల=మేరమోటిన, కౌలాగరు ఇ కృష్టాగరువు 
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యొక్క, ధూప=ధూపము చేత, భూపితంబును=ధూపింపంబడినదియును, అగు = అవు 

నట్టి, మహావిమానమధ్య=మహో గర్భగ్భవామధ్యమంద లి విధుకాంత = చంద కాంత 

ఉాళ్ల చం బేయంబడిన, వితర్జికౌతలంబునక = వేది కెస్థలమందు, చరణముఖొ=పొదములు 

మొదలగు, త ల్తత్స9తీకజఆయాయనయవములయ౦దు, అధిస్టిత=టన్న (బడిన, ధర్తాది= 

ధర వర | పముఖులగు, నూరి =నిత్యనూరు లయొక్క_, పరిషదాత్మకంబును = సమాజ 

స్వరూప మెనట్టిదియు, తేజోమయంబును = (పకాళనస్వరూప మెనట్టిదియును, ఆగు = 

ఆవునట్టి, విపుల = పజిసైనట్టియు, విమల = నిరలమగునట్టి, వీభంబునకా = నీంహాన 

నమందుు, పరిమళ = (కొత్తావులకొజకు ఆలోల = సంచరించుచున్న, రోలంబ = 

తు మెదలయొక్క_, “ఇందిందిరళ్చం చరీకో రోఅంబోబంభరో పిచి అనినిఘంటువు. 

జాలంబగు = సమాహాముగల్క అఆం౦బుఠహంబు = కమలముయొక్మ_, జాంబూనద 

త్విట్ = బంగరురంగునక్కు ఊత్తమర్ల = అప్పొసంగాడునట్లియు, వి సీర = వెడలు 

పెన, కర్ణి కోపరివీ థిక=మిద్దియైచ సయంక ఊధన్య పాధో నిధానంబునకుకొ =త్నీర 

వారివాశిక్కి(ఊధన్య మనల€గా 6 బొదుంగువలన (6 బుట్టనది గాన్రన శీర మనట, ఈళబ్బ 

ము మౌననజాతియ౦దు _స్తన్యమువ లె నుండును, (పథమ హౌతుభూతంబ గు=అదికా 

రణమైను భూతతన్మాతయుంబో లె=అదిభూతమువలె నే (సూమ్మైవస్థనల క్షీరము 
వ లెననుటఎఏ, పారద=పొదర సముయొక్కా యు, *రనస్ఫూదళ్చపారబే అని నిఘం 

టువు. సృటికమణుల యొక్కయు, పటీర = (శ్రీగంధముయొక్క_యు పొండురుచి= 

చలి వెలుంగుయొక్క_ యు, (బంచు(డనుట 1 స్ర౦డరీకంబుల= తెలి విరిద ము్యులయొ 

క్కో_, పసకుక్ జ మేలిమికి, (థావళ్యమున కనుటు.), మసమసకలుజ=మా లిన్యము ను, 

ఎనకొల్పు=ఆపాదించుచున్న , మిసిమిగల= కొంతిగలయట్టి, భోగిభోగ - భోగి= శే 

షునియొక్క_, భోగ =ళ రీరముయొక్కా_, “భేగస్సు ఖేధ నేచాహి శరీర ఫణయోర్మతణి 

అని నిభుంటువు, భాగంబునకుకా = (పదేశమునకు, పర భాగంబు=గుణోత్మ_ర్ష మ్యు 

_“పరభాగోగుణోత్క_ర్న 8 అని నిఘంటువు. మిగులన్ = అతిళయించునట్లు, తదాతిైకం 

బయగు =ఆశేప ౫ రీరమయముగు, ఉ పబర్హ్హ ౦బునన్ =తేఅగడయందు, *“ఉఊపధానంతూప 

బర్హ్హమ్” అని నిఘంటువు. నుజియు శేషుండే యుపథానమగుటక్కు శ్లో, “నివాసళ 

య్యాసన పౌదుకాంశుకోపధాన వర్దాతపవారణాదిభిః, ౩ రీర భేడై స్తవశేప,.త౦గతో 

యధథోచితం శేష ఇతీర్య తేజ నైః' అనియాళవందారు(శీనూ క్రి పమాణము.), మహార్హ = 

మిక్కి_లియుచితమగు కేయూర=బాహు ఫురియందలి, మణి=రత్న ముల చేత, కర్చురం 

బగుజచి(త్రవర్ష మైన కూర్చురంబు= మోచేతిని “స్యాత్మ_పోణిస్తుకూర్చ రః” అని నిఖుం 
టువు. ఊని==జోందుకోొని, మననపర = ధ్యానపరు లైన, ముని=మునులయొు కృ మన8 

మనస్సుల యందల్కి రాగరస=అనురాగర నముయొ క్క_మార్థనం జేసీ=తుడుచుట చేత, 
(మునిమానసములకు విర్నక్తిగలుగంజేసెననుట.), మిగులన్ = అధిక మగునట్లు అరుణిమజ 
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ఎజ్జందనమున్సు వహిం చెనోయనన్ = తా ల్చెనోయనుటకో, చాలుఎలేగిన్స కెంగేలు= ఎట్ట 

నివా స్తము, కపోలంబునన్ = వెక్కి టియందు, కదియన్ =సమోపింప గా, (చెంప కిండ 

(శీహూ స్తముంబెట్టుకొ న్నారనుట,), (తిదళతకు =కల్పవృ మములయొక్క_) కుసుమ=ఫు 

వ్వుల చేత, క౦చుకితీ=కప్పయడీన్క కంచుకి=శేషునియొక్క_, కంచుకాత్మకంబగు=కు 

బుసమేయైనట్టి, దుకూలనిచోళంబునన్ - దుకూల=వలిపెమెన, నిగోళంబునన్ = సెజ్జ 

వలువయందుు (పడకదుప్పటియనుట.), ఒ త్తిగిలియున్న వానిన్ =ఒంటి[ పక్క. నుబవ్వ 

లించియున్న ట్రియు, కరిన్ =గ జేందుని,కటిక టీం బెట్టి= బాధపెట్టి, బెట్టుజ కఠినము గాను, 

తన చేతిచ్యక౦బునన్ = సుదర్శనము చేత్, తెగిన = ఖండితంబిన్స న్యక౦బు=జమకొరము, 

పూజ్యం౦బగుజపూ జింప (ద గిన, సాయుజ్య ంబున్ = భగవద్దిష్యమంగ ళ విగ హా సాంగత్య 

మును, ఒంజెనో యనన్ =పాం౦దెనోయనునట్లు, ఉపరి=మో (దిభాగ మందు, పరిద్భశ్య 

మాన= = లెస్స గా కొన వచ్చుచున్న, గండస్థల = చెక్కి. టయం౦దుు, స్థ= ఉన్న ట్ల, మణి= 

రత్న ఖచిత మైన, నుక రకుండల=మక రాకొరమగుక ర్రభూపణముయొకి ్మ.. ) ఆుతబింబరు 

చీ=(పతిఫలన కొ ౦తుఅయొక్క్మ._, తంబరంబునజ. = అధిక్యము "దశ, సరమసౌందడర్యకా 

మిన్నయగు వెన్న నెడు, మక రందజవూందేనియన్కు నిష్యాందియగుజకురియుచున్నృ ము 

ఖారవింద ౦బునకా =మోాముదామర చేతను, ఆందంబగు వానిజా జసుందరుండగునట్రియు, 

నిర్ని మిషద్భష్టి= = అప్పవాల్చనిచూడ్మి_ చెతేను, “నెట్టుకొని = (ప్రయాసపడి, (కథంచ 

నార్భకము. .), హాచుకలీకా = సేవించునప్పుడు, నీలావదాశయు=నల్లని తేల్లని సర్గము 

~లిగినదియును, "అప్పవట్టుకేటీన్ = అప్పనాల్బుగ లిగి మాదునప్పడు, సీటు అధిక 

ముగాను ఎదుర్కో. నుజు నే తేముల కెదుజబియ్యెడు, కొల ఢాన=రజత మునక, గొర'గొరకా 

మిక్కిలి తెల్లనైన మవాత్ =అధిక మైన, మహా = తే జముయొక్క..., * తేహోధామమసో 

విభా” అని నిఘంటువు. పూరంబునన్ =(పవాహమందు, మునీగిగిం = అచ్భాదింపంబడి, 

దుర్ని రీక్ష్యు యున్ = =చయాడశళ క్యము శానిదియు అగు=ా అన్రనట్లి, నిజలస్వవీయమగు రు 

చిర=మనో వార మెన్స మూ ర్థివలనన్ జదిన్యమం గ భవి గహమునలన్క తలేనణుాతిన్క సౌ 

కార నరాకారతం =అకారముతో. నాడీయుండుట మును సొకౌగముతేగుండుట 

యును వారికిన్ = సేనించువారిక్సి చూసురూ పునక్ జక నంబఖి వెడురీ తను దీపీంచు 

వానిక్ జ వెలుంగు చున్న ట్రియు, క్ర శ గంబులగు=దం సూర్యుల భాగ్యలయి న, జ్యా 

మాజ=రా(తిచేత, భాయ చేత =ఖాయాబేవిచేత్క (రాయు నలువ వాయ గాన్సన "నా 

యమయు నలుపనుట. ), (పేముడికాల(సేమము సతీ, ఫొ దునంబడినయట్లు-- అలి౧౫న 

ము చేయ 6బడినట్లు , కప్పులు=నల్ల నీవియు, తొంగలులుక ఆ దీర్ధ్య ముఠఅయినవీయు, టఅగులా 

ఆవునట్టి, పత్న శవ అప్పలయొక్క-_) కా లికలక =నెల్యముల స ఒస్పృ- సుం చగమగు 

చున్న) సోమ సూ ర్యాత్మక ంబులగు= చంద సూర్యమయములగు, వేడంద--ఏ ళా అములు 

ను) నిడువాలుజ దిర్ధములు నైన, ఎట్లా సెరల=ర కరేఖలుగల, కొన్నులక్ = సే గముల్ల 

a 
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చేశ, కెందమ్మి కుల = ఎజ్జిదానురపూ ఊకులను, వెదజల్లు వానికా =వ్యాపింప (జే 

యుమన్నవాన్సి (స్వామికి. జం మ6డొక్క_నయనంబును నూర్యుండ్క్కనయనథి బగు 

. టచేత వారిరువుర భార్యలయిన రా(త్రియుళు ఛాయా దేవియును వచ్చి తమ నల్లనికెం 

తులు గానవచ్చునట్లు వారి నాలింగనముంజేసికొని విశుపక యుండినట్లు నల్లని తోొంగలి 

అప్పల "ప్పెననుట.),మం కెనవిరి= బంధూక పుష్ప ముయొక్క., బెంక ౦బుస్ =గర్వము 

ను, ఇంకించు=ఇవుర 6జేసెడు, అధర=వా తెజయొక్క_ , కో ణిమ=అఆరుణకౌంతియ చెడు, 

నెపంబునక =వ్యాజము చేక్క వెలుంగు= లేజరిల్టు దున్న, ము, = .తోన్ _ముఖ= నెమో 

మువలన్క జనిత =డాత్పన్ను ండగ్యుహు తాళకనుతోకా= అన్ని పో తముతో,( ముఖమువలన 

నిర్యదుండు నన్నియు (బుట్టుటశుతి ప్రసిద్ధము), తత్సఖుండగు = అయ్యగ్గి చెలియైన,గంధవి 

హుంగూర్చకా= వాయువును గలుఫుటకె ,నికె,_ ననకా =నిక్కి_.నదోయ నునట్లు, ఒక్కి_౦ 

త=ఇంచుకంక, నిక్కి _చొక్క_ంపుజసుందరములైన)ు పొటమలకా=ఫుటముల చేత, 

చూపట్రైె=దర్శనీయ మె, తిలకు సుమవి లస నా పహాసీయ గు =నువ్వుబువ్వు మవ్వ౦ ఫునవ్వు 

నట్టి, నాసకొజముక్కు_ చేత్స్క భాసమానుండగువానిక = (పకెశించుచున్నట్రియు, 

(కొం చెరయునిక్కి_నముక్కు_ పుట ములలో నుండినిట్టూ ర్పులువెశలుననుట.), ఉదరజూ కే= 

నా ఖీయందుయిట్టిన, క్వేత= తెల్ల నగు ఛామ=కెంతిగల్క, తామగసనంబుకొ = కమల 

మును కనుంగొని=చూది, మహదాశయం౦ంబుగ నిన == మవాదా(శోయమునుబోెందిన, 

“ నీచాశ్రయోనకర్హవ్యఃక రృవ్యోమవాదా(క్రయః' ఆన్నట్టనుట, పూర్తి మాళళాంకుం 

డనుశ౦కకా = సున్న మనా6టిచంనమురుం డను సందియంబున, ( ెల్లనినాఖీకమలము 

చంద్రునివలె నుండెననుట.), అతేనికి=అచం[దునిక్కి నాకుజురాహువునకనుట, వై 

రంబుమాన్సు మని=పగ లేకుండ 6జే ముమని, తత్సహోదరి గావున = ఆచం దునికీ( దో 

బుట్టువగుటంజేసీ, రత్న కౌంచనం౦బులు = మణికనకములు, లంచంబులుగా నివేదిం 

చి= ఊసాయనములు గా సమర్పించి, అడుగులాక్తు = స్వామి పౌదములాత్తుచున్న, 

ఇందిరకుకొ= శీ దేవికి, (దీనికి. దత్సహోోదరి యనునది విశేషణము ), వరముబండియు 

న్న=పొకాచారముపడియున్న, రాహువనకాఆరాహుగహమనునట్లు, (చంను(డు 

తొల్లి దుర్చలు.డై యుండి మహ ద్యాశయముం జేసినపిదపం దనకుం జేటు గలుగునని 

యులికి రాహుగదా మిట్లు చేసిన ట్రుండెననుట.), శేయూర == భుజకీ ర్తుల చేత ను) 

క్ర టకఎకడియములచేతను, నుణిము దికొ=రతనం పుముద్దుటుంగరముల చేతను, అంకికం 

బగు=చిహ్ని తమెన, బాహుపరిఘంబు=పరిఘా యుధమువంటి దీర్ధ్రభు జము, కటితటో 

తృ ౦గంబునకా =పిఅం౦ందు.ప్రక్క్మ_మో (దను మెజయునానిక=పకాశించుచున్న ట్రయు , 

ఉరస్ల స్థ ల=వతుఃస్థలమందు, న్య స్త =టానుప(బడిన , నిస్తులజానరి లేని, అస్తోక=న్థూలను 

గు కౌస్తుభం =కౌస్తుభమలియొక్క._, గభ స్పీ=జకాంతులయొక్క , మండలం బునక్ = ననూ 

వామంద్యు మండలంచకవాళకకమ్' అని యమరము. నిండోలగంబుండు = నిండునభ 

7 
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దీతీన పుండరీకని కేతన=కమలనివాసినియ గుల తీ చేవియొక్క_ , తనుచ్భాయ యనక = 
దేవా కాంతియో యనునట్లు, అచ్చా చృంబగు =మిక్మి_ లిస్వ చృమగు, (_శీవత్సృంబునక్ = 

(శీవత్సమనుమచ్చ చేత, లో చనోత్సనంబుల. గావించువానికా=కన్ను లపండువు చేయు 

నట్టి ము, విజిత= గెలువంబడిన, మృ గనా ఖి=క స్తూరిగల, సౌరభ్యంబునకుక = నెతా 

వికి నెగయు=వచ్చుచున్న (ఎణిగు నని సొఠాంతర మేని వాలుచున్న ), ఉత్తుంగ= 

తబు వెన, భృంగ న లికయనక =తు మ్మెద వరనయన(గా, మెజుయు=తనరుచున్న , 

అసీతజనల్ల నె ను పేళల=లేంతయగు, తులసిపలాళ = తిరుతుశాయిదళములయొక్క., 

దామంబునకొ=వనమా లిక చెత, అభి రామ=సుందరమగు కోమల=మృదువై న్య అలం 
కృ తియ గువానికా = అలంకారముగలయట్టి యు, (ఆక తియగువానినని కొందజంను 

రు కపటకరటివిరోధియె =ఎమాయాసింహ మె అసుర = హిరణ్యకశివునియొక్క_, 

ఉఊసుటుగొని= సౌ ణాపహారము (జేసీ) మగుడక =నురల్క మనుజూంగంబుక =మానవా 

కారమును, అంగీకరించు నెడన్ = [గహీయిం౦చునప్పుడు, తలంపంబడమిన్ =జ్ఞ ప్తిరాకుం 

డుటచేత, అట్లనయుండెననన్ =ఆ పకౌరమే యుండేననునట్టు, బడుగుబడుగగు=మి 

క్కి_లినూమ్మీమగు, నడుముపసన్ _ నడుము=మధ్యముయొక్కా_, పసన్ = మేలిమి చేత, 

కడున్ =మిక్కి_ లి, ఒడికమగు వానిన్ =ళ్ళ0 గార మైనట్రివానిని, ఘన=గొసె న, జను 

న=పిటు(దనియెడు, చర మేతే రథ రాధర ఆజ దయ పర్వతము యొక్క, అధిక్యశాతలం 

బునన్ = =టఊర్థ్యప దేశమందు, “ఉపక్య శా (దేశాన న్నా భూమిరూర్జ్వమధిత్య కె అని 

యమరము. కౌంచనకాంచికా= బం గాకు మొలనూలియంద లి, మణిమకుట =మణి శే 

ప్టమనియెడు, గ గనమణి =సూర్యు (డు, "కాయము =వ్యాపింప (జేయు, నీరెండ మెండనన్ 

=భొలాతే పొతిశయమనునట్టు, పరంగ=జప్పుచున్న, మెటుంగు = కాంతివిశిష్ట్రమెన, 

పీతాంబరం బునన్ =కట్టుబంగరు వుట్టము చేత, పొదునంబడి=అచ్చాదింపంబడి, దానీ= 

ఆవృన్ర్రముయొక్క_, నన్న 6దన౦బునన్ =వ లి పెదనము చేత్క తననున్న దనంబు=తొడదో 

యినునువు, 'పరుపోనర శేవెవ సమా సేనుముతో భవేత్, ఆదుతాత్సరసాద౦దు పట్టి 

కూర్చివిభ_క్రిష్రు తనేచకతచిదతోవి కౌరాబ్చ్బాపికేచని అనునధర్వణో _క్టి చేత నుమా 

మము. వెలువలందో పన్ =బయిటగానరాయా, కనక పుస్యరాగంప్రు=ాక నక పుష్య 

రాగము లను మణులయొక్క_ (లేకు కనక = బంగారుయొక్క_.య్సు, పుష్య 

రాగంఫు = పుష్యరాగ ములయొక యు సంబంధముగల, తెరవారు= తెరలుగలిగిన 

(లేక), తెరవారు = నూలిపో(గులుపెందిరిగినట్టుండు, నై వైగూర్యమణి = వైదూర్య 

రత్నవికారములగు స్తంభ = స్థంభములయొక్క_, యుగంబునుంబో'లె = జతవలె 

నే అ. “పగలు గొంది. గానలుడెడు బిడాలఅంబు కన్నుపవోలె. వెలుంగు 

గల్లి నూలు, తిరుగు నట్టు మాంద6 చెరవారు వైదూర్య, రత్నమున కిది _పయత్న 

మమరు*' అని వైదూర్యలక్షణము. శీంచిదామోలిత = కొంచెము గప్పయడిను 
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నీలిమంబగు = నెల్యముగల్క, ఊరుయుగళంబువానిక్ = తొడదోయిగలయట్టియు, 
కవి క్రమంబగు=| తివి కమావతారసంబంధియగు్కు విగహంబుతోక = నె మ్మేనితో 
డ, ఆ్యగహం౦బునక =ళోపముచెత్క మోందికింజా ంచుకటిన్ ఆగగనంబునకు 6 (బసరింప6 

జేయునప్పుడు, చంక్రమణరయంబునకా = | పసరణ వేగము చేత్క తగిలివచ్చిన=చుట్టి 

వచ్చిన మణిమయ=రత్నే వికార మెన, స్వర్భువన=స్వర్గలో కమంద లి, జా౦బూనద 

(పా కౌరవలయంబనకొ=వలయమువంటి బంగారుకోటయనునట్లు, తీం్యడించు=మెజు 

యుచున్న , ఆ ద్దండ= అధిక మైన గండ పెండెరంబునకా= పాదకటకమందు, పొడము 

=పఫుట్టునట్టి, ఆఅఖ్రండ= ఎడ తెగని, (పఖా = కొంతులయొక్క_), మండలంబునకొ= 

సమూపహాము చేత, పరిహిండితంబుులె = కూర్చు ౧బడినవై, మల్టిపండువడువుగల=వట 

ఫలసాందర్యము గలిగినట్టి, మడిమలక = పార్షి భాగముల చేత, జెడంగువడి=[ పకెశిం 

చి భఖావి=జకెౌంగల, నిజ=స్వకీయమెన, కమఠానతార=కూర్మావతారమునకు, సూచన 

కంబులుంబో ఇ=నూ చకములవ లెనే, కొదమ తా  బేళ్ల=లే తతా బేళ్లయొక్క_, (తాం 

చేలు దామేలనియునుం గలద్ఫు మేళ్లకా= మేలులన్కు నగు=హాసీంచెడు, మీ౭గాళ్ళ్ 

తోన్ =| వపదంబులలోడ, కోకనద = ఎజ్జగలువలవ లె నే, *“రకోత్పలంకోకనదమ్” అని 
యమహమరము. మృ ను=కోమలము.లెన, ఉఊదరంబులం= గర్భ ములు, (ఆఅకాళ్ళనుట., ఆ 

మరకా=పిప్ప6ంగాా మెజు (గ్గ౧౦జుక్క_ల = (పకెళముగల నక్ష[తములయొక్క_, జిగి= 

కాంతిని, మొక్క. పటుచు= భంగ పలు చునట్టి,నఖ = గోళ్ల యొక్క, చ్యకవాళ= మండల 

ములయొక్క._, చందికలక = వె న్నె లల చేత, భక్త జనమనః=భ కులమనస్సులయంద లి, 

తమః=శోకమను ీంకటియొక్క_రాహౌొధ్వాం౦తే గుణేళోశే తమళ్ళబ్లో౭_ ఖిధీయ లే” 

అనినిఘుంటువు. విద ళనంబుక= ఛేదనమును, కొౌవించుచు=చేయుచును, హలకులిళ 

కలళ కమల మక రాంకోళ =హ లకులిళాదిత కృ ే ఖల చేత, అంకితంబులైె=చిహ్ని తము లె, 

లతకు ఇకుంకునూక లనకొ=కలుములజసరాలి పాలిండ్ల వెందిరంపు టూం6త చేత, అతు 

ణారుణంబులగుడతేటుచు కెంజాయగల్క చరణంబులకొ=| శీపాదముల చేత, (_శ్రీచేవి 

స్వామి పొదములను దనయక్కు_న6౬ జేర్చు కొనిన నవి మిగులం గెంపెక్కె_ననుట.), 

తాపక్రయా పవారణంబు సేయువానిక =అధ్యాతి్మికాధి దైవికాధిభౌ తీకములను తాప 

(తేయమును రూవుమాఫునట్టి, నారాయణుకా పఫురాణపుగుషుకా, పురుపో త్తీముకా 

_్రణతా ర్థివారుకా వాసు దేవుక్కా హృషీకేశుకాా ఈశనుతుకా, విఖిపషణవరదుకా, 
ఆఅనంగజనకుక్ రంగరమణున్ =ఏవంవిధ నామభేయములుగల (శీరంగనాయకుక స్వా 

మిని కౌంచి=దర్శనము సేసి సహసమాగతే = తీనతోడవచ్చిన, భాగవత =భగవద్భ 
కులయొక్క, పరిపల్స మేతంబుగాక-=సమాజముతో వాడ, తౌనుక = ఆవిస్ట్రచిత్తుం 

డున్రుతనుజాతయు౯ =కొమా నైయగుచూడి కుడు త్తి నాంచారును, (పమదభయభ క్రి 

రనమగ్ను లె, జయజయళబ్దంబులతో ౯ = జయ జయయను వాక్కులతో, నర్వాంగా 
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లింగిత= సర్వావయవముల చేత స ఏ ఏన్ ంపయిడ్డు, మోణితలంబులగు= భూత లములుగల, 

నమ'స్కా_ర౦బులు, కావించి, నిలిచి, నిటలతేట=ల లాట[ పదేశమందు, ఘటిత=కూర్చ 6 

బడిన, ఆంజలియై=దో సి లిగలవా (డే, ఇట్లని=-ఈవత్యమాణ్యకమము గా, స్తుతియిం చెన్ 

=వినుతించెను, (ఆవిష్పుచిత్తుడనుట.) 

“ శే, విధిగృహాక యవి త్తసే+వధికి శరణు 

చిరక్ళ తే మా్యకుపుణ్యరా(శికిని బ్రణులి 

ధనపతి భాతృకుల దేవతకు జొపహోగు 

నతమృడాదిక సుమనస్సు+నకు నమస్సు. 99 

టీ, విధించతుర్ముఖునియొక్క_, గృ హ= ఇంటియందు, అత్షయ =నాళములేని, 

వి తృజ=ధనమునకు, సేవధికిక =ని క్నేపముయిననీకు, శరణు=నమస్కా_ర ము, ((శీరంగనా 

యకులు బైవహ్మగ్భవామందలికికుచా రాధన యనిపసిద్ధము. ఎ), చిర తేడవ్రుగాను, కృత 

= చేయంబడిను ఇమ్యకు= ఇత్వాకమహారా బాయొక్క పుణ్యా సుకృరేముల యొక్క 

రాశికిని=(పోవై ననీక్కు (పణుతి=వంద నము, (తరువాత ఇమ్వూకుమహా రాజునకు 6 దప 

ఫలమవై తోచితివనుట.), ధనపతి=కు బేరునకు, (భాతృ =తమ్య డేని ఫీషణునకు, కల 

ేవతకున్ =కులదైపమెననీక్కు జొవారు=జోహారు, (పిమ్మట. (శ్రీరాములవలన విఫప, 

ణునకువచ్చితి వనుట.) నత =న్నమ్నులెనృమృ డాదిక = =శివుండడు మొదలగు “గిరీశోగిరిశో 

మృడఃి ఆనియమనురము. సుమనస్సునకున్ = = దేవతలుగ లవానికి , “సుపర్వాణస్సు మనసః” 

అనియమరము. నమస్సుజ=నమస్కా_రము. 

కే కొలుతు సర్వేశు సర్వాత్మ+కుని ననంతు 

నపకాళు న భేద్యు సమ స్తలోక 

సముదయాధారు నణుసమూ+ హములకును న 

శీయు నిన్ను ననాధారు + నిత్యు సత్యు. 100 

టీ. సశ్వేశున్ =సర్య ప్రపంచ నాభు (డైనట్రియు, స ర్వాత్మకునిన్ = సర్వాంత 

శ్యామి దై యెనట్టియు, ఆఅన౦తున్ = అంతరహీతు. డయినట్టియు, అ(సకొశున్ = 

చతురనో చరండయినట్టియు, అభేద్యున్ = షయతా పరిమాణ విశిష్తుం డని తెలియ 

కక్యుండు గానియట్రియు, నము స్తలోక= సర్వలోకములయొక్క_, సముదయ=నృద్ధికి, 

అధారుకొ =మూలాధార మైనట్రియు, అణునమూసహాములకును == నూతసవిస్తురా సుల 

కంటు అణీయుక = పరమాణుస్వరూవు(డైనట్టియు, నిత్యుకొ అనాధారుక , 

సత్యుక్ , నిన్నుక కొలుతుకా = నేవింకును ఇక్కడ చెప్పిన అణీయ స్టా గులు 

(్రుతిిప్రసిద్ధ ములు. 
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క. నారాయణు భూ ప్రభ్బతిక 

గారవవద్యస్తువితతిఃకంచు మిగిలి సెం 

పారు గరిష్టతగల పర 

పూరుషు శరణంబు వేండి* పాగజెద నిన్ను౯ా, 101 

టీ, నారాయణుకొ=(నరసమూహము నారము, దానికి అయన మనియునుుఅది 

ఆయనము గా లలవా6ండనియున్తు వ్యుత్చ త్తిద్యయము చేయుటచేత) ఆధారత్వాే 

యత్వములు గల యట్టివానిని భూ = భూమి, (పభృతిక = మొదలుగాగల, గార 

వవత్ = గరిమముగల, వస్తువితతికంశుకొ=భూఠీసమూవాముకం౦కును, మిగిలి= అతిళ 

యించి, పెంసాను = వృద్ధియగుచున్న, గరిష్టతేగ ల = అతి సరుత్వముగ లిగిన, పర 

పూరువుక్ = పరమపవ్రరుషుండవై న నిన్నుక "'శరణంబువే డి పొగడెదలా = కొని 

యాడెదను. 

చే, అజళివాదిక మగునీస*+మ స్తజగము 

నెందు. బభవంచు వ ర్రించు 4 డిందునట్లి 

మహిమ కిమ్మైన నిత్యు సామ స్తభూప 

మయు. బరులకంకె. బరు మహ్మోమహాునిం గొలుతు, 102 

టీ. అజ = (బహ్మాయు శిన = కూలియు ఆదికమగు = మొదలుగాగల 

యట్టి, ఈసమ స్తజగముక్ = జగ మెల్లను, ఎంచు = ఎచ్చటను, (పభవించుకా = ఫు 

ట్రునో, నర్తించుకా = సంచరించునో, డి౦ంనుకొ' = లీనమగునో, ఆట్టిమహిమకుక = 

అమవా ్రరమునకు, ఇమ్మన= స్థాన మెనట్ట్, నిత్యుక = శాళ్యతుండగుచాని, (ఆజశివా 

దు లశాళ్యతుల నుట, నమస శ్వతముయుకా = సర్వభూ తా త్మకండగువాని, పరుల 

కం కుక్ = (పకృతి జీవులకం యను) పరుక్రా= విలతణుండగువాని మహామహునికొ 

=మహాో తేదోరూఫుండైన నిన్ను, కొలుతుక = సేనింతును, 

సీ. పరపురుషునికంకుం + బరుండుగా. జనువానిం 

బరమాత్ము ముక్షీకై + పరమయోగి 

పరివత్తుచే సదా + భావింపంబడువాని, 

నెవ్వనియందు. బ్రాకృతీము లైన 

సత్తా (దిగుణముల + సందడి లే దట్టి, 

విమలుని సర్వభూ+తములకం మొ 

నాద్యుండు శుద్దుండు + నగువాని విభుం గళ్ళ, 

శాష్టానిమేహాది + కాలసూ శ్ర 
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తే. మైన యెవ్యాని శ క్రీం ది*+యవితతికిని 
ద అం గ 

గోచరము గాచె ని్తైపు. + డై చవెలంగుట 

నతి నిశుద్ధు(డు దానయ్యు + నాపచార 

వృత్తి లిం బరమేళుం డగు నిన్ను 4 విషం దలంతు, 108 

టీ, పరప్రరుషునికంశుకా = జీవుని కం కున్ఫు పరుండు గాక అన్యుడు గా, 
చనువానిక్ = చెల్లు నట్టివాని, “ఊ తృమఃపురుప స్త్వన్యః పరమా ల్మేత్యు దాహృతి 

అను గీతా వాక్య్యపకౌర మనుట. పరమాత్యుక, ము_క్టికె = మోక్న్షముకిొటిక్కు పర 

మయోగిపరిప త్తు చేకొ= మహాయోగి సమా జము చేతే, సదా = ఎల్లప్పుడును, భావింపయిడు 

|| 

వానిక్ = భధ్యానింపంబడువాని, ఎన్వనియందున్ = ఏనియందు, (పొకృతము లెన = 

(పకృతిసం బంధు లైన, సత్త్వాదిగుణముల = సత్త (రజ స్తమోగుణములయొక్కా నం 

దడి = సంపర్మ_ము, లేదు = లేకుండునో, *సత్వాదయోనసంతీశే య్యతచపాక్ళ 

తాగుణా?ి యను సంహి తావచనమువోప్పున ననుట అట్టి, విమలుని=నిర్మలుండగువా 

ని, నర్భభూతీములకం కున్ = అశకాశాదిసకలభూతములకం ఫొ, ఆమ్య (డు = మొద 

లివాండును, శుద్ధుండునగంవానిన్ , విభుకా = వ్యాపకు (డగు వాని కశాకాస్థానిపే 

సాది = కలుళ్ కాస్థలు నిమిషములు మొదలగు కాల = కెలమునక్రు సూత మైన= 

నడు పునదియైనట్టి, ఎవ్వానిక కి = ఏనిసామర ర్భ సము, ఇం దియసమూ హ మునకు, గోద 

రముగాదు = కేనయడదో, నిర్చేపుండే = ఆరేటనివాం డై, వెలగటకా = _పకౌశళిం 

చుటచేతు తాకా = తౌను, ఆతివిశుద్ధుండైనను, చెొపచారనృ శ్తీక=ఉాపచారవ్యా పా 

రముచేత, పర మేశుండగు = పర మేక్వోరు య డెనట్టి, విష్ణుకా, నిన్నుక్కొ తలంతు. 

వ. అని పరస్వరూప సురనేవ్య భవ్య దివ్యావ తారలీలలం బ్రిన్తుతించినం 

 గాస్తుభాభరణుండు కరుణాతరంగితీంబు లగు నపాంగంబుల నమ్ము 

నిం గనుంగొని కుళల ప్రశ్నంబు గావించి కంకణాలంకార వ్రేంకా 

రంబు లంకురింప! బద పంకజంబులకు గుసుమాంజలులు సమక్స్ఫొంచు 

సకలసీమంతినీసీమంత ముక్తామణి యగు నాము క్షమాల్యదరూపు 
నెలలబ్రాయంబు నాఖి వౌ యంబుగా. జూచి తనలోనం 104 

టీ. అని = కవకౌరము, పరస్యరూప వ నిత్యము క్ష కసే సస్య మైన పరన్వరూప 

ముమయొక్క_యా, సురసే సేవ్య = వేల్చు లవే భజింపందగిన, ఛవ్య-=మం౦ంగ భక రములగు, 

దివ్యావతార = దిజ్యావశారమః యొక్క , బీలలక్ = = విలాసములము, (లేక్) “థీలాం 

విలాస కియయోి ఆని నిఘంటువు. (॥ పస్తుతించినకా = నుతింపయగా, కొస్తుభాభర ణం 

డు = (శ్రీరంగ నాయకులు, కరు కంకర తంల = కృ పొతరంగ యు క్రములగు, 

అసౌంగం౦బులన్ =(కీగంటిచూ ఫులచేత్క అమ్మునిన్ =ఆ "పెరియా శ్వారులన్ను కనురి 
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గొని = కోటాకీంచి, కుళల[పళ్న ౦బు6 గావించి= క్నేమమా యనియడిగ్సి కంక ణాలం 

కార = కొంకణభూషణములయొక్క., ( కేంకారంబులు = నాదములు, అంకురింపన్ 

= మొల తేరగా పదపంకజంబులకు = తేమ తిరువడిత్తామరలకును, కుసుమాంజలు 

లు=పుస్పాంజలులన్యు సమర్ప్చించు=సమర్చించుచున్న , సకలనీమంతినీ= సర్వ కౌంతల 

యొక్క, నీమంత=పాపటలకు, ముకౌమణియగు=ము తె మెన్స ఆముక్తమాల్యద = 

చూడికుడు త్రనాంచారుయొక్క., రూపుక రూపమును, ఎల_బాయం౦బుక్ =లేంతే 

(పాయమును, సొభి పొయంబుగాకొ=-అఫి పాయము గలిగినట్టు గాను, చూది =వీ 

శంచి, తనలో న= అకే్మగ తేంబున, 

సీ దీనిచమూ పుదుకెక్కం+ గానెకా సిరిపట్టి, 

కిని బోర బిరుదు జౌ క్కెంబు గలి” 

ద్నిశా నల్లాడం + గానెకా గర్వించి, 

యుర్విః తై వైత్రునకుం గా+ లూందం గలిగె 

దీనిపాలిం దుబ్బ + గానెకా రతిచేతి, 

కిన్నెర మో (తేకు 4 వన్నె గలిగె 

ప్నివోా మొ ప్పార( + గానెకా వాణి రా, 

యంచవేవముకు. గులాళశయంబు గలిగె 

తే, దిని' పెన్నెటు లేపారం + గానెకా ప్ర 

పోవీతమయూంరికి విరాలి + పొంద గలి? 

దీనియడుగులు రంజిల్హ + గానెకా వీ 

పాసం బడు దు తేంటులకు. మట్టఃపంట గలిగి, 105 

టీ. దీని=ఈ యామ క్షమాల్యదయొక్క., చూప్రు=వృష్టి, ఊదు్చెక్క_6గా 

నెకౌ=విజృంభింపంగా నేక దా, సిరిపట్టికిని = మన్మభునికి, పో రకా =యుద్ధమునందు 

బిగుదుడ్ క్కె_౦బు= బికుడై నధ జము, కలిగెను (ఈక న్యక మీనలో చనయనియును,ను 

న్మశుండు మోనశేకనుం డనియు ననుట), దీని కౌను=నడుము అల్లాడ (గా గెకౌజా 

చలించుచుండ: గా నేక ద్వా, గర్వించి= మదించి,ఊర్వికా =భూ మియందు, చెతునకున్ = 

ససంతమాసమునక్కు కౌలూ ద లిగ౯ా = పాదమునిలువుకోంగలి గను, (మధ్యము 

లతవ లెనుండెననియును లతాదులవలన నే వసంతునికి6 గీ రిగలుగుననుట .), దీని, సాలిం 

డ్రుజాపయోధరములు, ఉబ్బ (గా నె కౌజన్ఫృద్ది బొంద (గా నేకడా, రతి చేతి=రతీ బేవి 

వా స్తముననున్న, కిన్నర మోంతకుక=కి న్నెరన*దమునకు్కుు వన్నెగ లిగెకొ= పళ స్తీ 

గలిగినది, (సొలిండ్లకు ౬ గిన్నెరకౌొయలకు సౌమ్యమునకు “పెపూ(తరుచి గాని (పతియె 
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కిన్నెరకాయ లరిది వేరువ్రతలయంపినిడిని అని వసుచర్మితము), దీని, మోము=ముఖము, 
ఒప్పారంగానెకాఎ( పకెశింపంగానేకదా, వాణి=నరస్యతియొక్క_, రాయంచలేకు 
కుక=రాజహంసీకకు, (సరస్వతికి హంసీక వాహ నమనుట), కులాయంబుగ లి గకొ= 
నివాస చెంద వెను, “కలాయో నీడమ త్రై యామ్ ” ఆని నిఘంటువు. (వాంసకు6 బద్మ్మోము 
నివాసమనియు నాయమ పద్మముఖి యనియనుట. )దీన్తి పె న్నెబులు=నిడుగుటులు, 
ఏపారలానెకొ = బ లిస్ట్రములు గా గా నేకద్యా (పపో షితమయూరికికా= పెంపుడు 
నెమలికి విరాలిఫాందుగలిగెన్ అ మోహ సంగతిగ లి గబ, (వెండుకలు మేఘుమునతె 

నుండెననియు మేసుమునకు నెమలి నంతనసించుననుట . ), దీని ఆడుగులు= పాదములు, 

రంజిల్ల (గ నెకౌ=విలసిల్ల గా నేకదా, పిపానంబడు= నీకువట్టుగల, 'తేంటులకున్ = 

మధుక రములకు, మెట్టపంటగలి గెన్ . (పొవములు మెట్టదామరవ లె నుం డెనని యు 

తుమ్మెదల క త్తముులు "నెమ్మి యొ దవిందముననుట.), ఈపద్య మందు విషయినిగర ణా 

అ౦కెరము. 

"లే. అనుచు నువ్విళులూరి మురారి తమక 

మౌాంప లే కాత్మ దివ్యళు'న్దాంతసిమ 
కన్నె లంత. దార్చి యొక్క మా+యావధూటి 

నట్ల కావించి వా రున్న+దనియ యుండ. 106 

టీ. అనుచున్ =ఇట్లుదలంచుచ్చు ఉఊవ్వి భులూరి=కోరికలునోర్కి మురారి= శీ 
'రంగనాయకుండు  తమకము=మోహమును, ఆంపలేక=నిలుపలేక, అళ్మ=తనయొ 
క్క దిష్య= =(శేష్ట్రమెన, శుద్దాంకే=ఆ అంతేకస్రరముయొకి._, “శుద్ధాంత శ్చావరో ధళ్చ] 

అనినిఘుంటునవు, సీమకున్ ఎప దేశమునకు, అన్నె లంతన్=అచూడికుడు త్త నాంభారును, 

తార్చి= =(పవేళ పెట్టి, ఒక్క__.మా యావధూటిన్ = =ఒక మాయనెల తేన్సు అట్ల ౯ ఆయాము 

కృమాల్యదవ లె నే, శావించి= చేసీ, వారు=అవి ప్లుచిత్తుండు మొదలసవారు, ఉన్న ద 

నియ=లఆ యమ యక్మ_డ నే యున్న దనియే, ఉండంగా. 

వ. పూజకులచేం బాదతీర్థ ప్రసాదపరివేస్టనంబు లిప్పించి విడిది కనిపీన 
గుడి వెడలి శాంబరీతనుసంభవం చాలకిం బెట్టి గృహంబునకుం జని 
పంజరంబు సడలించి యచ్చంచలావీం గానక, 107 

టీ, ఫూజకులచేన్= నం౦ంబుల చేత, పాదతీర్ణ ప్రసాద ఆ (గీపాదశతీర్ణ ప్రసాదము 

లును పరి వేస్టనంబులుజ=పరివట్టమును, (ద్వంద్వాంతమందుబ హువచనము. | ఇప్పించి = 

ఒసంగించి, విడిదికి= బసకు, అనిపీనన్ ఇపం౦ంపలగ్యా గుడి వెడలి=కో వెల బో నుండిబయలు 
' జేరి శాంబరీతేనుసం భవన్ ఆమాయాఫు త్రింకన్సు పౌలకిన్ = పరల్ణకియుందు "పెట్లి mr 
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ఉనిచికొని, గృహాంబునకుం జని =తిరుమా లిగకు (బోయి, పంజరంబుసడలించి = పల్లకి 

ఆగొ్ససెనందీని, అచ్చంచలాకీన్ =ఆచపలావిని, కెనక. 

చా అబృహ్మణ్యము లోన వైచు కొనె నీన్యాయంబున న్మత్చుతం 

దా బ్రహ్మాదుల మేర నిల్పియు. బ్రభుఃత్వం బూదియుం 1 దోతుశే 

యీ బ్రక్కం ద్విజు. జూడ రయ్య సభవా రీరంగ భో ర్రంచు దుః 

ఖాబ్రాశిం బడి 1 బావ్బుకంఠు(డు సము+ద్యద్దొ**పలాలుండు నై 

టీ, అ(బహణ్యము = మొల్టో, “ఆ బహణ్యమనధ్యోకా అని నిథుంటువు. 

(ఆ(బహ్మణ్య మను పాఠమున నారంగనాయకుల నుట, “బహణ్యో దేవకీపు కరః? యని 

యున్నది ఈరంగభ ర్హ=ఈ శ్రీరంగ నాధుడు, తాక = తాను, (బవహ్లోదుల =(_బహ్ము 

మొదలగువారి, మేర=మర్యాదను,నిల్సియుక్ =| పతిస్థాపించియును, (పభుత్వంబూంది 

యుక్రా =దొరతేనముం దా ల్బియును, ముత్చులతే౯ =నాహ6తును, అన్యాయ౦బునక్ = 

ధశ్మేతరపృ త్తీచేతక, లోనవై చుకొ నెన్ =లో పలవేనికొ నెను, (తోతునే=నను విసర్జిం 

తురా,(ఇచ్చట దో(తురే యని పౌఠాంతేర మర్వేని దోంచుకొందురా యనియర్థము), 

సభవారు= సభ్యులు, ఈ బక్క_౯ = శేదవా౧డైన, ది్భబజాకా=((భావ్య్మాణుని, చూ 

డరయ్య్యాజక నరయ్యా, అంచుక్, దుగఖా(బాశిక్=మగకి సము దమందు, పడ్స్ చొప్పు 

కంఠు ండు=డగ్గుత్తుక గలవా డును, సముద్యత్ =పెకిలేచుచున్న, నపలాలుండు నై = 

కరపలవములు గలవా(డుచే, “ఏపలాలఃపల్లవస్ఫ మౌ” ఆని నిఘుంటువు, 

చా, ఎం తేవేడుకయెనC బెండ్లగుట కే 4 నే చేహము న్భ్బాాణము౯ 

సం తానంబు నిశాంతము న్గనము సస్యంబు ల్బళకుశ్రేణు లే 

కాంతస్వస్వజనార్చనంబునక కా+దా కూూర్చుకు మా కయో 

విం జే యీ బుడు తెంత నన్గుజు చ. గాఃవింపం దను న్మెత్తురే.109 

టీ, ఎంతేవేడుక యెనకా = తనకు మిక్కి. లి (పీయమెనను పెండ్లగుటకుకా= 

వివావామగుటకు, ఈ నే=ఈ చిన్న దానినియ్యనా ( ఇక్తుననుటు చేవాముక్కా (పాణ 

ముక, నం'తౌనంబుక్, నిళాంతముక =గ్భ హి మును, ధనము, సన్యంబుల్ = ధాన్య 

ములున్కు పగ శేణులు=పసరములు, ఏకా =చేను, కూర్చుకే = సంపాదించుకే, 

ఏకాంత =ముఖ్యమగునట్టు, స్వ=తనయొ క్క) స్యజన=తనభ క్తులయొక్క_ , అర్చనం 

బునక = ప్రూజనమునశే, కెదా = అనుననుట్క మాకు అయో= అయ్యో) వింతే = 

ఇది యాళ్చర్యమా, ఈబుడు తెంత = ఈచిన్నది యనం గా నెంత్కే నన్గుణుచలగావిం 

పకొఆా నన్ను € దక్కు_నపణుప 6 గా, తేనుకా = తీన్ను, మెత్తుగే = వార్డి ంతురా, 

(మెచ్చరనుట). 

గ ఆబవహ్హణ్య. 1 దో(శుశే. 1 చాప్పలోచనుండు సమ్యగ్దోగపలాలుండు, 

72 
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తా. తన కంత వేడుక గలిగిన నేను బెండ్లి చేయనా? బేహాదిపశుపర్యంతము 

సమ స్త దవ్యములం తనకొణకు( దనభ క్రలకొజనే కదా నసంసాందించుట ' చనాకూంతు 

రన6గా నెంత ? న న్నమర్యాద చేసిన దనకు మెప్పవునా? యని విష్ణుచిత్తుండు చెప్పె 

భావము, 

చ, శివుడు విరించి వాసవుండుం. + జెప్ప నశక్తులు గొల్లినట్టి నా 

రవుట నిరంకుశుండ నని + యక్కట పాడి. దొజంగం జెల్లునే ? 

భువనములెల్ల నీవయిన + బొంత, దయానిధి యమ్మలేదె! ఛా 

గవతులు తేశె? నా కొజుకుం + గాల వహించుకొనంగ. గశథ వా. 

టీ శివుండం=ళంభుండు న్కు విరించి= చతుర్ముఖు డున్కు వాసవుండున్ =దే వేం 

(చుండును, కొల్చినట్టివారవుటకా=సేవించిన వారగుట చేతను, ( సేసకులనుట)), చెప్ప 

నళ క్టలు=మనవి సేయళ కులు గారు, నిరంకుశుండనని= అడ్డములేనివా (డని ఆక్క_ట= 

అయ్యో, సౌాడికా=మర్యాదను, తొటింగ 6 జెల్లు నే=విడువవచ్చునా, భువనము లెల్లన్ 

లో కములన్ని యు, నీవి =నీసంబంధు లెనవి, అయినకా = ఆయి నేనియు, (లోకము 

అన్నియు, నీవి గావున నీపక్షీముగా6 జెప్ప నేనియు ననుట), పొంతక =నీసమాోపమం 

దు, దయానిధి ఇక్క .టికంపు[బోవై న అమృ=మాకల్లియైన అత్నీ దేవి, లే చె=సాకీ 

గాలేదా. (ఉన్న దనుట) “ఇందిరాలశేకమాశా” అని నిఘంటువు, “మాతా చ కమ 

లాడేవీ పితాబేవోజనారనఃి అనునది (ప్రమాణము. కేళవా=(బహ్యర్ముద జననకారణ 

మగు కరీరముగల స్వామీ, నాకొజకు( గాగకొానాకిెటికె , సహించుకొనంగక = 

వెని వేసికొనిచెప్పుటకు, భాగ వతులులే రే= =(లీ వై స్త్వవులులే రా, (ఉన్నారనుటు. లథ్మీ 

జీవి ము భాగవతులును ప్రరుషకౌర పనులని |పమాణము, 

ఉ. నెట్టన యల్ల లచ్చి యల 4 సశయు భూసతి యుండ నీకు సి 

నెట్టిక నీలపై మనను + నిల్చుట శేమనవచ్చు ? వెజ్టియా 

నట్టుగం లేద నన్ను 6 బరి+హాసము సంతకు దక్క వింతచ్యూ 

పెట్టిది * దిద్దు నెవ్వం డిల + నేటులవంకలు వారిడొంకలుకా. 111 

టీం చెట్టన =సిద్ధము గా, అల్ల లచ్చి=ఆ లత్నీ దేవియు, ఆల నీళయుజనీళొ దేవి 

యు, భూ సతి= భూచేపీయు, ఉండక = ఉండగా, నీకుకా ఈ "సెట్టిక నీ నిలపెజశు 

ప్యో_పవాన (వ్రతముగల యీక న్యకమి౭ంద్క మనసునిల్పుట క్రూ ఏమన నిచ్చుకా ) “పేద 

=(బక్క_వాండనగు, నన్నుకా, వెల్లీయానట్టుగన్ = పిచ్చివాండగునట్ట్రా పరిహాసము 

సేంతకందక్క_న్ =గే లి సేయుటకే కాని వింతే చూపు=నూతేనద్భ ష్ట్ర, ఎట్టిది=మో కేలా 

గది ఇలన్ = భూమియందు ఏజులనంకలు=నదులష్మకత్వములున్వు వారిడో౦కలున్ 

=ఈ దక ముల మార్గములను ఎవ్వండు, దొద్దున్ = చక్క 6దీర్చును (ఎవ్వండును దీర్శం 



మష్టా శ్వాస ము, 571 
అ 

డనుట్క నావెట్టీతేన మానదీపషకత్వము మొదలగువాని వంటిదనుట), (ప్రబలు లగు 

వారి నడకలను దిద్దుట మర్భటు మని చెప్ప నచ్చును, 

వ. అని యిట్లు ధరణీసురుం డద'వెట్లీ-భాగవతల్ భంబునకు భువనభ 
రయు భయంపడై క్ర చ్బాందసంబు నకు. "గలి నేయు చున్న వా డను 

భావం బతనికిం దోప మకరకుండలమండితంబు లగు గండదర్చ్పణం 

బులం జిజణున వ్వ్యైలర్చ నిట్లనియె. 112 

టీ. అనియిట్టు=ఈ|పకౌరముశా, ధరణీసురుండు =విస్తుచిత్తుండు, అద వెట్టన్ 

=మొబి పెట్టంగాా భాగవతలిో ఛభంబునకుక =భగవ దృక్తుని దుకఖమునకు, భువనభ ర్త 
యుజా =లోకరక్ష కుండను కీరంగ నాధుండును, భయంపడి=జడిసి తచ్చాంద సంబున 

కుక=అవిప్లుచిత్తుని యుపయో గములేని మాటలకు, గేలి సేయుచున్న వా డనుభావంబు 

=పరివానము చేయుచున్న వాడను తాత్సేర్యము, ఆతనికి(దో(పకా = ఆవిష్ణుచిత్తునకు 

వోంయనట్టు, మకరకుండలమండితంబులగు = న, కె కెరకర్షవే స్టనముల చేతే నల౦ంకృతే 

ములగు, గండదర్చణంబులక = చెక్కు_టద్దముల యందు చిజణున వ్వెలర్చ క=మంద హా 

స మంకురించునట్లు , ఇట్లనియె, 

చ, ముది మదిం దవ్పీతోయి ముని+ముఖ్య ! భవ త్రనయ న్లృహంబున౯ా 

బదిలము చేసివచ్చి మతీ + బట్టబయ ల్వెడదూరు దూంరె దా 

సదన మిం కొక్క_మా టరసి + చంచలలోచనం గాన కున్నదూ 
"రదు మట్ కానీ బ్రుద్దివిపా రీతతం బ్రొందక_ పోయి చూడువూో. 113 

టీ, ఓయి మునిముఖ్య! ముదివుదిందప్పి, భవత్తనయకా=నీహాంతును గృహం 

బునక=ఇంటీలోన, పదిలము చేసీ==భ్మ దముచేసి నచ్చి, మటీ=ఇంకను, బట్టబయల్ 

ఇ బహీిర౦గమందు, వెడదూరు=వట్టినింద, దూ రెదుజ=నిందింతువాా ఆసదనము = ఆనీ 

యి౦టను, ఇంకొక్క._.మాటరసి=ఇంకొక్క_ సారివెదకి చంచలలోచనక =ఆచపలా 

కీని కౌన కున్న క =చూడకుంటివా మటి=సీమ్మటు దూశదుకౌని = నిందింతువు 

గాన్ని బుద్ధిక = నీమదియంగు, పిపరీతత(బొందకి =నుజీయొక్క_రీతిగాక్క పోయి 

చని, చూ మూ వీకీ ౦ ప్రమీ. 

తే.” అనిన నాతండ్రి యి ట్లని+ యనియె నే మె 

యఅుంగ మే యార్తి( గడుపుక్తిచిల్లంగం బలికి 

కరుణచేసితి విజయివి + గ మ్మటంచు 

బాప్పజల మూగి యింటికి. + బరువువా ట్. (14 

|| 

శల కంతా గా. జ, 

* వినిన నోఆండి యాయనే యాంయమేెనే మె, టుంగమే, (C క్ 



రల 
జ 

=. నాన్ 

ఖ్; 

గ్/0 ఆము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

టీ. అనినక = ఇట్లనంగా, ఆతం్భడి=అఆమున్కి ఇట్లనియనియెకొ'=ఇట్లని వచిం 
వెను, ఏయా రిక్ =ఏ మగఖమును, ఏ మెటుంగ మ= వేం మెటు (గము, కడుపు చల్లంగన్ = 

కడుపు చల్ల బడునట్లు, పలికి=వచించి, కరుణచేసితి=దయ చేసితివి, విజయివిగము=విజ 
యవంతుండవు గమ్ము, (ఇది మంగళాళాననము., అటంచు, బాప్పజలము=కన్నీరు, 

అ(గి=నిల్బు కొని ఇంటికి=తనబసకు, పకవువాబే=పరు” త్తి, 

ఆ, మొక్కినట్టి తీ నయ మూర్థంబు వమూర్కొని 

పవుద బాప్ప మురుల 4 చవ్మాణుండు 

చేశ వెన్ను నిమిరి + నాతల్లి నినుం గంటి. 

గా యటంచు నింటోకడ వసింప. 115 

టీ. మొక్కి_ నట్టి = తనకుదండముసమర్పించినట్టి, తనయ = కూంతుయొక్క_, 
మూర్థంబుజశిర మును, మూరో్క_ ని=ఆఘా9ణించి (ప్రమద బాస్ఫ్సము = ఆనంద బాప్ప 

ము ఉరులకా=నవింప(గా (వాహ్మాణుండుం= అఆవిష్షుచిత్తుండు, చేతకా'=తనవా స్తము 

చేశ వెన్ను = ఆయమవీ6పును, నిమిరి = తడప్కి నాళల్లి నినుక్కా కంటింగ్రా అటం 

చుక్కా ఇంటికడకా=తేనబనయొద్ద, వసీంపక =నివనీ౦ంచియుండంగా . 

తే. రంగపతి బ్రహ్మ రుద్రుల * బ్రాహ్మి గౌరిం 
దనకు నక్క-న్య నడిగింప6 + బనుపుటయును 

. వార్డు నేనేశ సహితు లై + వచ్చుటయును 

' విష్ణుచిత్తుండు సంభిమా+న్వితుండు నగుచు, 116 

టీ, “రంగపతిఎరంగ నాయకుండు, (బహ్మ్మారుదులకా > (బాహ్మాక్ సర స్యతిని, 

గారల, తనకుకొ=రంగ నాయకులకు, అక్షన్యక్, అడిగింపన్ , పనుపకాజపంప6ం గా, 

వారు, సేచేశ నహితు లై=విష్ప్రక్సేనునితో గాడినవాశె, నచ్చుట యును = రా6 గా 

విష్ణుచిత్తుండు, సంభిమాన్వి తుండునగుచు= సంతోషముతో ( గహాడినవా యగుచు. 

వః వివ్వ క్సేనపూర్వకంబుం గా వినయంబున నాతిథ్యంబు లాసంగి 

యుచి తాసనంబుల నాసీనులై యున్న వారి యాగ మన ప్ర యోజనం 

బడిగి తెలిసి ప ప్రమదరస భరితాంతరంగుం డై. యిట్లనియె. 117 

టీ, సులభము 

క, ధన్యుండ నైతిం దన క 

కన్యక నీగాంచి భృగువు + గారవముం బయో 

ధిన్యాయము నొదనె నిపే 

నన్యాయం బే] చమూహాహర విధులారాం 118 

ని 

ఇవి 



వష్టా శాస ము, స్ట్ త్ర 
© 

టీ. తనకున్, ఈకన్యకను= ఈ పిన్న పడుచును, ఈ౭గాంచి= ఇయ్య ౮ నిధన్యు 6 

డ-నెతిన్, భృ గువుగారవమున్ =భృగుమహాముని గురుత్వ మును, పయోధిన్యాయమున్ = 

సము(ద న్యాయమును, ఒద వెన్ =ఉదయిం చెను * భృ గోఃఖ్యా త్యాం సముక్సన్నా (శీః 

పూర్వ ముద ధేఫుని యని (శ్రీవిష్ణు పురాణవాక్య ము (ప్రమాణము గా “భార్గవీ లోకజననీ 

వీరసాగరక న్యకౌియని యమరముగల ను గావునం దొల్లి అత్మీనొ సంగిన భృగగూదధుల 

గౌరవము నాకుంగలిగెననుట), ఇశేని = ఇట్లడిగిపుచ్చు కొనుచుని, అ న్యాయం బే= 

అన్యాయము గా దా చమూాపహరవిధులారా = విష్వక్సేన శివ (బహ్ములారా యని 

నం బోధనము. 

క, వినుండీందగు సంబంధపు 

కొనయికం గని మాచి తెచ్చి + యిచ్చె ననరె చు 

లని నరులు గాన మాపుర 

మునకు న్విజయంబు సేయం ౪ బు త్త్రిక నితు౯. 119 
జాజి జాల 

టీ. వినుడు=ఆక ర్రింపు (డు, ఈ:దగుక = ఇయ్య (దగును, చుల్మ_ నినరుల్యు 

నంబంధపు 'కొనయిక క=వియ్యఫు పొందికొను కని=చూచి, మోచి తెచ్చి=మోసికొని 

తెచ్చి, ఇచ్చెననరె=ఒనంగాననరా, కానక = కొ (బట్టి, మా పురమునకుక=మా శీవిల్లి 

పుత్తూరికి, విజయంబు సేయకొ=వేంచేసీనమ్కు పు త్త్రికనిత్తుక =కొమార్హనొసంగుదును. 

తే, ప్రభుతం టర మేళ్వరుం డన బత్స్రపన్న 

జనమున కొసంగు మోకు సనీ+చనువు శారి 

తానె కట్టిన భూమిక + దాల్చు మాకు 

ఘనత యిది మము? జేయుట + తేనదుఘనత. 120 

టీ, శౌరి=ల|శీపకి, (పభుతకా= పాభవము చేత, పర మేళ్వురుం డైనన్ = సర్వా 

ధికు(డైనన్కు పత్ =పాదములయంమ్కు (ప్రపన్న =(పప త్తి చేసినట్లి, జనమునకుళ=జను 

అగు మోకుక, ఈచనువు= ఈమచ్చికను ఒనంగుక=ఇచ్చును, (మోరుచెప్పిన విను 

ననుట.),తౌ నెకట్టిన= తా నే కలుగ (జేసిన భూమికకా=ళశుర వేషమును తౌాల్చుజ 

ధరించునట్లి, మాక్కు ఇది, సునతే=గొప్పతనము, మమ్ము. జేయుట=మమి3ట్లుగొప్పపటు 

చుట్ట తనదుఘునతీ=తన గార నము. 

కే. అనినం జని వీన్నవింప దియారసార్షి) 
చిత్తుడై విశ్వభర్త పావ్ ప్రధాన 

పాపవాహ్యాంబు నెక్కి బ్ర *హ్మోదిసురలు 

బలసి తమత త్రడుల నెక్కి + కొలిచి రాగ. 19! 

ఖు 
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టీ. అనినజా=ఇట్లున (గా, చని=నాదు మరల (బోయి, విన్న వింపక =మనవిచే 

యంగా, దయారన=క్ళ పౌరసము చేత, ఆర్ష =తడుప బడిన, చిత్తు డై=చి త్రముగలవా( 

ద, విశ్వభర్హ=ఆరంగపతి, పత్నీ ప్రధాన ప్రు=గ రుత దూపమైన, జొపవాహ్యం౦బుకొడా 
లీలావావానమును, ఎక్కి, (బహ్మాదిసురలు, బలసీ=పరి వేష్టించి, తమత తృడంలకా=తమ 

6 ఎవి 

వాహనములన్సు ఎక్కి_, కొలిచి సేవించి, రా గక=వచ్చుచుండ గా. 

క. నాసీరు. డగుచు సూత్రవ 
వీసఖు. డుడుఏీథి. బౌంజుం ఈ దిర్చిన ప్రజభూ 

పాసి శతకోటి ఛతకో 

ట్రీ సవితృ ప్రభలు దిశల + జెప్పర మలమ౯, 122 

టీ. సూూతవతీ నఖుండు=విప్వుక్సేనుండు, నానీరుండగుచున్ = సేన మొగమగు చు 

“సేనాముఖంతు నానీర” మని యమరము. ఉడువీథికొ=ానతు[ త వీథియందు పౌంజుందీర్చి 

న=న్ర్యూ వా ముంబన్ని నట్టి, పజ=జనముయొక్క._, భూ సెౌ=భూషపణములయొ క్క. యు 

సంఖ్యుగల, సవితృ =నూర్యులయొక ్మ.., (పభలుజ'వెలుంగులవంటి వెలుంగులు, దిశలన్ = 

దిక్కు_లయం౦దు, డెప్పరము=ాజధికము గా, అలనుకా=వ్యాపిం౦ంప(గా. 

వ. శ్రీవిల్లిపుతూరికింజని విశ్వకర్మ మణిమయంబుగాం గట్టిన విడిది పట్టు 
గం ఆలి లు రి 
5 న అచ అల “ న విడిసి యయ్యాదిమవరుండు దివ్యాప్పరసలు హరిద్రాదికస్నానియ 

మంగళ దృవ్యమండనం బొనర్భం బెండిలికొడుశకై దివ్యవాది తే ౦బులు 
లో యై (WU 

నారదాది దివ్యముని గానంబులు వెలయం గలభాత ధవళ దివ్య 

భఛారాధరంబులు గురియు సుభాధారల నభిషిక్తుం థా ముకావళి 

కాస్తుభాము కృ కంబుకంధరుండును యూర కంక ణాలంకృతుండును 

మకరకుండల వుకుటాది భూషూవిభూవీతుండును దివ్యాంగ రాగ 

రూకీతుండును బీతాంబరసంవీతుండును దులనీకల్పతీరు వ్రసవస్ర, 

గా శితోరస్కుండు నై యుండు నంత నక్కడ నటకు మునుప గృహ 
WwW. రా 

ప్రవేశంబుసేసి సంభ్బోమాయత్తుం డగు విన్తుచిత్తుపషయత్నంబున, 
టీ, (గివిల్లి ప్రతూరికిం జని నిస కర్మ మణిమయంబుగాన్, కట్టిన, విడిదిప 

టునవిడిసి=( ప వేశించి, అయా్యాదిమవరుండు= ఆ మొ ద లి పెండ్లి కొడు క నశీపటీ దిన్యా 
రి గ గ 

పృరసలంజ వేల్చుటన్చగ లు) హారి దాదిక = పసువు మొదలగు, స్న్పానీయ--స్నానము 

కొల కైన మంగళ దన్య=శు ఛనస్తువులతోడి, మండనంబు=అలం కెరము ఒనర్బ్పన్ = 

శేయ౮గా, పండెబికొడుకై, దిస్య వాది తంబులు యము చేవదుంముభులు, నార దాది దివ్య 

* 
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మునిగానంబుబు, వెలయన్ = (పకటముగాయగా, కలధాత = వెండివలెనే, ధవళ్= 

"తెల్లనైన దివ్య థా రాధరంబులు = దేవతా మేఘుములు, కురియు = వరి ర్దించుచున్న, 

నుణాభారలన్ = అమృత ఛారల చేత, అభిషి క్టుండై = అఫిషా కింపణుడినవాCడె, 

ముక్తవళీ = ము త్తెపు సరాలతోడి, కౌస్తుభ = కౌస్తుభ రత్న ముచేతేను ఆము క్ర== 

విడువంబడన్సి కంబుకంధరుండు ను=క ౦ఖమువంటి కంకముగలవాఃడును, కేయూర 

భుజకీర్తుల చేతను, కంకణ = కడియముల చేత, ఆఅలంకృతుండును = అలంకరింప 

బడినవా(డున్కు మకరకుండల=మక రాకృ్ళతిగల పోలసలు, మకుట== కిరీటము, ఆది = 

మొదలుగాగల, భూపా = భూపణములచేత్క విభూషీ తుండును=మిక్కి_లి భూషిం 

పంబడినవాండునుదివ్యాంగ రాగ =దివ్య చం దనముచేతే, రూషితుండును=అల 6ద బడిన 

నాండును, కీ తాంబరనంవీతుండు = బంగరు పట్టు వుట్టంబు. గట్రుకొన్న వాడును 

తులనీ==తిరుత్తుళొయియొక్క యు, కల్పతరు (పసవ=కల్పవృత్ష పుష్పముల యొక్క. 

యు, 6స్యాదర్పత్తాఫ లేఫుప్పే (పసవో గర్భ మోచ నే అనినిఘుంటువు. (సక్ =మాలి 

కల చేత, ఆ్మశిక=పాంద బడిన ఉర స్కు_ండు నై =వక్ష ముగలవా డై, ఉండున౧తన్ = 

ఉండునంతటు అక్క_డ = ఆయమ్మవారియొద్ద, అటకుమునుప = అంతకుమునుపేే 

గృహ పవేళంబు నేసి =తమయిల్లుసేరి, సం భమాయత్తుండగు=[పేమాధీనుండగుచున్న, 

విస్తుచిత్తు= పెరియా ₹ సరు యొక్క) (పయత్నంబున. 

ర్ం శర్యాణీ వాణీ ముఖ 

గీ ర్వాణకోటి జాన+కీరఘుకుల రా 

ఓటర్చార్వాచరిత వివాహా 

ఖర్వ సుగీతములు పాడగా విభవమున౯ 124 

టీ. శర్వాణీ= పార్వతి యము, “శర్యాణీ సర్వమంగ శ” అనియమరము. వాణీ= 

సర స్వతియు, ముఖ= మొదలగు, గీర్వాణ్= దేవతా (క్ర్రీలయొక్క_, కోటి=నమూహ 

ము, జా నకీరఘువల రాట్ =నీ తా రాములయొక్క్మ_) సూర్య్వ్యాచరితజ తొల్లి జేయంయబడిన, 

వివాహ=క ల్యాణమంద లీ, ఆఅఖర్వ=అతళశ యములయిన, సుగీతములు= పొటలు, పా 

డంలగాకొ=గానముసేయంగా, విభపసమునక 

కే నెమ్మి నేకావళియు స్రగ్వి'ణియును జామ 

రంబు లీరు7గడ నిడ హర్కోద్రాద వనమున , 

'బెట్టరి నలంగు లక్క-న్యం థ బెండ్ కూతు 

జేయు బుమిపత్ను లక్స్ నాశీర్యుతము?. 125 

టీ. నెమ్మి౯ = మెత్తి) చెతను, శ కావళియు =మున్ను చెప్ప బడిన చెలికి త్రియ లైన 

యుళెవభియూును, (సగ్విణి మును, ఇరుగడక =యభయ పార్ళ గములయం౦స్కు (ఇది 
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యుకనచనాంత ద్వ్యిగునమౌాసము.), బామరంబులు=వీ చో ౯ప్రులు, ఇడకొ= సమర్పి౦ంప( 

గా హరిదాాదవమునక్ =ప సుఫునీటిచేత, అర్థిక =లస క్లిచేత అక్క-_న్యక ఆఆ యా 

ముకమాల్యదాకన్యకను, సెండ్లికూ(తు (జేయు, బుషిపత్ను లు=బుిసి, భార్యలు, ఆశీ 

ర్యుతము గాక = దీవనలత్" డను, నలంగులు పెట్టిరి=ఉద్వ ర్హనము లా చరించికి. 

తే, అటు నెవాహికపుదీకు + యమర( గమ్మ 
అం ద 

నూనె. దలయంటి నెబులు గం+దానం బులువు 

స్వర్భమణికుంభహిమవారి + జలక మాడి 

నటి జగదీశ్వరికి వేల్పు'టబలయోర్తు. 126 
6 వా 

టీ, ఆట్టు=ఆ|పకౌరము, వై వాహికపుదీమజవివాహ సంబంధ దీ క్ష, అమరక = 

ఒప్పునట్లు, కమ్మునూ నెక్ =సుగంధ తైలము చేతే, తలయంటి = శిరో భ్యంగముంేని) 

చనిబులు=ఆకురులు, గం౦దానకా=|శీ చందనముచేత్క పులుమజ =పులుము(గా, స్వ్వన్ష 

మణి=బంగరురతనాల వికారములగు కుంభ=కోలశ ములయంద లి, హిమవారిక్ =పన్నీ 

టి చేత, జలకమాడినట్టి = మంగళ స్నా నమొనర్చినట్టి, జగదీశ్వర కక = ఆయమ్ముకు, 

జేల్పుట బలయోర్తు=ఒక్క_ దేవ త్రీ యని ముందటి కన్వయమూు. 

కం తడి యొ త్రి సన్న వలిపం 

విడి మణివీఠ స్థమై న + యింతి మెణులస సె 

న్నిడుదకురు లార్చి ధూపం 

విణెం దుజుము ఫఘటించె నొకమృ*గేతుణ నెమ్మి౯. 127 

టీ. తడియొ త్తి=తేడిం దుడిచి, సన్న వలిపంబిడి=సన్న చీఠలట్టించి, మణిపీగస్థ 

యెన=రత్న పీఠనుందు. గూరుచున్న, ఇంతి = ఆము క్రమాల్యద యొక, మెజు0గు= 

మిుటుయగారుచున్న, చున్ని డుదకురులు=మి క్కి. లి వాలికలగుకురు లు ఆర్చి = తేమార్సి, 

ధూపం౦బిశెకా=ధూపమువేసెను, ఒక మృ గేత్ష్నణ = మటియొక్క_. కురంగలోే దన, 

-నెమ్మిక = మెత్తి) చేత, తుణుంముఫు టిం చెకా=కొప్పు 6బె ప్రైను. 

నీ, యావక ద్రవమున ¢ నరుణాంఘీ” నఖపజ్బుy, 

లభ్య కములు సేసె*+ నతివ యూరు 
—0 

OO 

నయకల వేళ్ల మ+టియలు. బిలాం డిడ్, 
౧౮౯) ర (౧౧ ౧౧ 

పాయవట్టముం బెక్లెం *బె నొక ర్తు 

నెజికవట్టి పసిండిసీటివాత వెజంగు, 

-వలిపటు రహి. గశె + వెలది యారు 
ట ల ల 
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కటినీ మం గనక మేః ఖల? జేర్చి తారపహా, 

రములు గీలించెం గంఠమున నోర్తు 

"లే. కటకములు హా స్తసరము లం+గదము లంగు 

భీయకములును బావహువాల్లి కల వేళ్ల 

నిలిపి  తటంకనాసావు+ణుల నమర్చి 

చొనిపె సీమంతపీథిం జే+ర్చుక్క_ యోర్తు. 128 

టి, అతివయోర్వు =మ జీయొక దేవకన్యక్క యావక్ళదవమునన్ =లత్తుక నీటి చేత, 

ఆఅరుణ=మునుపీ యజ్ఞ నెయున్న, నఖపజ్యు_లు=గోళ్లబాళ్లు, అభ్య క్షములుసేసెన్ = 

తడిపెనుు ఒకర్తు=మ బేయొకయ గన నయకల= నాణముగల, (వేళ్లన్ పా దాంగుళు 

అయందు, మట్లేయలును, పీల్లాండ్లు, ఇడి, సెన్ =మో(దను, 'పొయవట్టము=పొద 

భూపణ విశేషమును (పాగడము అనవచ్చును), పెస్టెన్ = ఊనిచెనుు చెటీక 

వెట్టి=కుచ్చిళ్లుప పట్టి, పనీండినీటివా తె చెజటంగు = బంగారు నరిగ చేత. జో తించి యు 

న్న చెజుంగుగల, ్ వలిపటు-తెల పటు చీర, రహీిన్ =పాలుప్రుగాను, వెలందియోరు== 
౬ ౧౧ ౬ ఎవో 

నుబేయొక్క_ కౌంత,క క్రైను, ఓర్తు =ను జియొక్క_.పాల ంతుక,కటినిమన్ =పీఅుందుమో. 

ద్క కనక మేఖలన్ =బం గారుగంటలయొ-డాణమును, చేకష్న= అలంకరించి, కంఠమునన్ , 

తారహారములు=ము త్తెఫుంబేరుల్కు కీలించెన్ =ఉనిచెశుు ఓర్పు = మటియొక్క_త్క 
అనే 

కటకములు = కంకణములు, వాస్తసరములు = చేనరపణుల్కు అంగద ములం=భు జ 

క్రీర్తులును, అంగుళీయకంబులు = ఊంగరములును, బాహువిల్లి కల(నేళ్లన్ =వరున గా 

| 

చాహులకేలయందును (వేళ్ళేయంచున్సు నిలిపి తాటంకనాసామణులన్ = కమలం 

ముక్కొ.రము త్తిమును అమర్చి = పొసణించి, నీమంతేవీథిన్' = పాపట త్రోవయందు, 
చేళ్చక్క- = ముగక్తొభూసణమున్కు చొనిపెన్ =డానిచెను, 

కం కరికి తలీగన్ను ౫వ? xX 

జ్ఞల రేఖలు దీర్చి మేన + సారంగముదం 

బల(ది లలామక మిడి చెం 

గలువలు కొ క వ్వెదకు 'వేజూ+కర్పు ఘటిం చె౯. 129 

టీ. కలికి=ఆ పెండ్జిమాంతుయొక్క_, తెలిగన్ను (వక్ = ధవళాకీ ద్వంద్వ 

మందను, క జ్ఞల లేఖ లంజకాటుక రేఖలు, తీర్చి=దిద్ది, మేనన్ = 3౫ రీరమంగ్భు సారంగమ 

దంబు=క సూరి, ఆల (ది=ప్రూస్కీ లలామక ము=చెగ్చ్బుక్క, ( బొట్టుమో 6ద శిరమున 

ఎ CC అ జో అఆ గజా 
నుంచు కొనెడు భూషణ మెన దాని, _పభప్టకం శిఖాలంది పురోన్య స్థంలలామక జా? 
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అనియమరము.), ఇడి=*ంచ్సి వేజూకర్తు=మణీయొక నాత్కి _కొవ్వెదకున్ =| కొము 

డికి చెంగలునలు =ఎజ్జి గలువ పువ్వులు ఫఘటించెన్ =కూర్చెను. 

వ. అ ట్రలంకృత మైయుండ లగ్నం బాసన్నంబయ్యె నని విన్నవించుట 

యు. బన్నగళ యనుండు మార్తండ మండలంబులు పండ్రెండును 

దిసియ ల వెలుంగం దారకలగుంపు జగజంపుగా శతపత్ర శత్రుం 

డాతీప త్ర తే యంగీకరింప సింధుపతి సౌగంధిక దళోపహోరసహి తం 

బుగా విపణిం గలయంపిం జిలికింపం బ్రకృతికాంతే గంత సురకాం 

తలం గూడుకొని సంతరింప హుతేనవహుం డగగుధూపంబు ేంపం 

బర్జన్యుం డుల్లెడయిడం ట్రాచీన పాఠంబులు వార శెఘంబు లయి 

బిరుద ప్రబంధంబులు పఠియింప విధినందన సనందనాదులు సంగీత 

మాంగల్యంబున నంతరంగంబున కింపొసంగ విహంగపుంగన్రుండు 

మ త్తమాతంగం బై ఖచితమణిక ల్యాణం బగ్గు పల్యాణం బంగీకరింప 

నప్రాకృతవై భవంబునం జని పరమసంభ్ర మంబున భాగవతవతంసంబు 

భ కికలితబహు పణామపూర్వకంబుగా నెదురొ-ననెక్కి_రింతడిగ్షి 

వివ క్పేను కగం బవలంపంచి కమ్యాంతరంబులం జంచలాత్వులు 

గడుగు నడుగుల జలంబులకుం బయిపయిం బడి గీర్వాణ సిద్దసం 

ఘంబు లహంపూర్విక నుర్వి నిర్వారిగా నూర్చికొని స్రాశింపం వే 

కించి తదీయ నిర్షిష్టం బగు జాంబూనద వీఠంబున నుపవిష్టుండై యతం 

డు వెండియు బంగారుభృంగారుక ౦బుల. గనక ఖాజననివు, ప్పంబు లగు 

కుకేశయ వేశల పదకిసలయంబులు గడిగి హోడళోపచారసహితం 

బును సపరిప్కి./యంబు నగు మధుపర్కంబు నొసంగం గొని య 

య్యాళ్వారు "దే వేరియుం దానును ఛారవోయ నా కన్యశారత్నం 

బు బరిగృహించె ననంతరంబ. 180 

ట్రీ, ఇట్లు=ఈపకౌరము, అల౦ంకృతమైయు౦డక ఐ= అలంకరింపంబడిన దై 

యుండ6ల'గా, అగ్న౦బుజవివాహముహూ ర్హము, ఆసన్న ౦ంబయ్యెనని=నమీ పీం చెనని, 

విన్న వించుటయుకా విన్న పము సేయ గా సే, పన్న గశ యనుండు = శేశణశాయియగు 

రంగ చాథు (డు, మా ర్తండమండలంబులుపండెండును= ద్వాద కాదిత్య మండలంబులు, 

దివియలె 'వెలంగకా=దివ్వటీలయి. నెలుంగంగాా తారకలగుంపు=నత్నతసమూహము, 

జగజంపుగాక = కుచ్చులు కె6లగా (గొడుగుచుట్లునుండునవి), కతపత్ర్యక తుండు = 

కవుల వై రియెనచందుడు, ఆకప్శత్రే తయంగీక రింపకొ= ఛతముగా6గా, నీంధుపతి=జ 
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సమ్ముదుండు, సౌగంధికద ళోపహారసహితేంబు గాక = ఎజ్జగలుపెటకుల కానుక 

తోంగాడ, విపణిక౯ =అంగడివీథియ౦ను, కలయంపిక = కిల్లాపెని, చి లికింపక = 

చల్లింపంగా, (పకృతి కాంత =మా యయను నాతి, సురకాంతలంగూడుకొని = బేవతౌ 

ఫ్రీలంగ లినికొన్సి (కంత=సమిష్మ ప దెళము, సంతరింపకొ=సవరణపబు
పంగా, హుతే 

వహుండు=అగ్ని దేవుండు, అగరుధూ పంబు, 'లేంపకొ=ఎగయింప6గా, పర్ణన్యుండం= 

వర్ష బెవుండు, ఉ లైడయిడక. = ఉల్లాభములయుట్టంగా, (పా-ఏన పాళంబులు = [ఇ 

జదువుల్కు (వేదములనుట), పార కాధుంబు.లె=వందిమాగ ధసంఘుము లై, బిరుద పబం 

ధంబులు=బిరుదు-గ వారములు, పఠింపకా=చమవ గా, విధినందన=గనారదుండ్చు సనం 

దన=ననందనుండుు అదులు=-మొ దలగువారుు, సంగీత మాంగల్యంబునక = సంగతమం 

గ ళత్వము చెత, ఆంతరంగంబునకుక' =మనస్సునకు, ఇంపౌసంగక=మాధుర్య మొన 

ర్పంగ్యా వివాంగ ప్రంగవుండు=గరుక్మేంతు(డు, మ శ్రమాతేంగ౦'బై =మద ప్రశునుల్లా, 

ఖచిత=కూర్చు బడిన, మణి=రత్నే ములునుు, కల్యాణంబగు=బం౦ గారుగ లిగినట్టి, “ఏసు 

చందంచాద్దునంచ కల్యాణంభూరిగైరిక "మ్మని నిగుంటువు. పల్యాణం౦ంబు=పల్ల మును, 

(చాడోలనుట) అంగీక రింపకా =పహి౦ంపలగా, ఆ పాకృతి=లోక విలక్షణ మైన, వెభ 

.వంబునకొ=- సంపద చేత, చని= వేంచేసి, పరమనంభిమంబునక=పరమానం౦దముచేత, 

భాగవతవతంసం౦బు= భాగనతో త్తముండగు భట్టనాభు(డు, భ_క్తి=భ క్రితోడు కలిత= 

కూడుకొన్న , బహు(పణానుస్తూర్వ కంబు గాక = అ నేకనమస్కా_ర పూర్వము గా, ఎను 

ర్రొ-నన్ = ఎదురుకోలునకురా ౮గా, ఎక్కి_రింతడిగ్గి = వాహానమునుదిగి, విప్వాక్సేను 

కరంబవపలంబించి= విప్ప క్సేనుని ౩ దండ (గహించి, కమ్యంతేరంబులన్ = ద్వా రాంతీ 

రాళముఅలయంవు, చంచలాతులు = సువాసీనుల్కు కడుగు = (పమాళనము చేసెడు, 

అడుగుల కా (శీపాదములయొక్క్మ_) జలంబులకున్ = తీర్భములకు, పయిపయి౦బడి=ు 

మోందమో 6దంబడి, గ్నీరా౧ = వేల్చులయొకి (౩ స౦ఘుంబులు = గుంపులు, అహం 

పూర్వికన్ = ఓపహారి సాహరిచేత్క ఉార్వి=భూ మి, నిర్వారిగాన్ =నిర్జలమగునట్లు గా, 

ఊర్చకొని = దూంటుకొని, పొ శింపన్ = పానముసెయ6 గా, (పవేశించి= చొచ్చి, 

తదీయ = ఆభట్ట నాథ సంబంధుల చెలి, నిర్జిషప్టంబగు = నిర్ణయింపంబడిన జూ౦బూనద 

వ్సీఠంబునన్ = బంగరుపీ(టయం౦దు, ఉఊపవిష్టుం డై = కూరుచున్న నాడ, ఆతేండం, 

'వెండియున్ = మరల, బంగారుభృ్యంగారుకంబులన్ = బంగరుగిండ్లచేత, కనకభా 

జన=ప సీ(డిప'శ్లెర ౦బున ద, నిడీ ప్పంబులగు = ఉఊనుపంబడీను కుశేశయ = తౌమర 

ప్రూలవ లెనే, పేశల=మృదువులై న, పవకిసలయంబులు==అడుగు(జిగురులు
, కడిగి=( ప 

కూళనముంజేస్కి పోడళోపచారనహితింబును = ఆవాహ నాసన పా ద్యా గ్య్య చమ నీయ 

స్నా నవ(స్త్రయజ్డ్ పవీత గంధపుప్పథూపదీప నె వేద్య తాంబూలో త్తర నీరాజన మంత 

ఫు స్పాతశ్టికములగు పొడళో పచారములతో € గూడినట్టి యు, సపరిష్మి ్రయంబునగుజు 



ఫీరి0 అము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

అలంకారన హిత మెనట్టి, మభుప ర్మ_౦బున్ =గుడయు క్ర దధిని, ఒనంగన్ =సమర్సీంప( 

గొ, కొని=గహియించి, అయ్యా భ్యారు=అ భట్టనాధు (డు, చవేరయున్ =థర పత్నీ 

యు, తానును, ఛారవోయన్ =భా రాద శ్రముసేయంగాా. అకొన్వకారళ్న ౦బున్ = ఆ 

క'న్యారత్నమగు నాము క్షమాల్యద ను, 'పర్మిగహిం౦ంచెన్ == పాణ్మిగహణము సేసెను, 

ఆనంతేరంబ=పదంసడి. 

ము, కలధె"త ద్రవ చిత్రము ల్మణయ మూ శాస్యూతే మా మేచకాం 

చలసుం సంచ జెలి వారి లగ్నము సవమా+సన్నంబుగా వల్పుబె 

ద్దలు వంపళా గుడ జీరకంబులు సము+ద్య బ్రమ నన్య్యొన్య మం 

పలవా న్తంబుల నుంచి రది 6 గనుపుం+*చు ల్సస్ట బుము గకొడలోలా, 
య డికి 

వ ల్లీ ట్రీ, కొల ధాత దవ = బంగారు నీటీచేక నైన, “ కలగ తంశాష్యే పబాసహ్నా అని 

నిఘంటువు. చి తేముల్ =వింతే పనులు, మెటుయకొ=| పకౌశింపంగా, ముెకొజుము తే 
. ~— 0 mf 

ములతోడ, సూ్యూతీ మౌ = కూర్చు బడిన, "వేం దకజనల్ల నగు, ఆంచలప్రు -- అంచుబుగల, 

సెంచెజ = పెద్ద తెబిదుప్పటి, వారి=పట్లే, లగ్నము=ముహారా ర్హము, సమా సన్న ౦బు 

వై ల్ల గ్ర oy ని ml Wt నుల ‘ గ సడ! ౪ గ గాక జమిగు లడగ్గజ6ం గా, వేల్చు6 బెద్దలు (బహ్మోదినురేస్టులు, సంపడ 5 ఎదికౌన 

పంచియుండంగా, గుడజీరకంబులంజ జీలక ౪ బెలములు, సముద్య త్చ్రృమక్ = అగ్నలం 
69 0౧ | ౧ 

ఫుర్యబేముడి చెత, ఆరి క=అనసన క్తి చేత, క నుమించుల్ = న్నే శ తా భత ఫ్యా ములు, చిరు ము్తా 
ర ఆరి [ ఉట 

డంగ్గకొ సంద డింప6 గా, అన్నోన్య=జఒ౦డ "రులయొ క్క, మంజుల=ను౦ద గముఐగు, 

హా స్తంబులక కక రములయందు ఉంచిరి=డునిచిరి. 

చ. ముటి వనమాలి చూడమున + మానిని ము తపు గలు వోయుచో 

ముణి యు. దదంగుళీకినలః మేళనం జ 8 చెమర్చ హోలి చె 

నటిముటి ఘర్మబందువులు $ నమ్మాణుమే నొగులందునుండీ జొ 

లిటేగొన జాజు ధారలబఃలె న్యడగండ బలె స్లనుంగొనక౯. 182 

టీ. మటీ=పీమ్ముట్క మానిని=అ"పెండీసూ(తుర్కు వనమా లి చూడోనునక్ = స్వా 

మి శిరమ౦దు, ము త్తెపు ర చాలువోయు ఫోక్ ము తేములతేల (వొలుపో యునప్పూడు, 

తదంగుభీకిసల - తత్ =అయమయొక్క_। అంగులీకిసల - చిగుళ్లవంటే వే యొక్క, 

మేళనకా=కూడుకిొనుటచేత్స చ్యకిజస్వామి, చెమర్చజా - 'వెమరింపంగా. రాలి= 

(సవించి, మెక్ ='స్వామి శరీరమందు, అఅిముథభి = తేజు" చైను ఖ్ భుగ్మబిం మనులుకొ = 

వెమ్ముటచినుకులును, అమ్మణులుక్ = అము త్త ములును, ముగులంగానుండి = "వేస్టు ముల 

లోనుండి, 'డాల్లీ టీగొనక =కౌంతి వ్యాపించుచుండంగాా జాతు = (సవించుచున్న, 

ఛారలజ లెక వర్ష థధారలని లెను, పవషగనిద్డ ఎ లెక జ కీ రక ములస టిను, కనుంగోనకొజు 

చూడగా మెజయిక్ = పకొౌళించును. 



పుష్టాశాాస ము ర్ద 1 
అ 

తా. స్వామి శరీరము నీలమేఘుమునలె నున్నదనియు6 జెమర్సి చెమట చిను 

కులం రాల౭ంగా నని వానచినుకులవ లెను దలగబాలము త్తేములు వడగ ౦డ్లఐ లె నున్నని 

యనియును భావము. 

తే, ఇంతి దోయిట నే + లెత్తుచోట 
గుబ్బ పాలిండ్ల శే వ గ క్కు న మురారి 

గన్ను వేయుట గని “లజ్జుగదుర బాహు 

లె తక క రాగములన పె + కెగరంజ ల్ల, . 188 

టీ. ఇంతి=తనార్కె దోయిటకా=అంజలి చేత, సేనగ్యబొలు=తీలర్య బాలు, ఎత్తు 

చోటక = ఎత్తునప్పుడు, మురారి=రంగ నాధుండు, గుబ్బ పాలిండ్ల కేవన్ =ఊదుటుగల 

కుచములదిక్కు_న్క్య (గక్కు_నన్ ఒలీఘంము గా, కన్ను వేయుటక =కన్ను వేసిచూచుట 

న్కు కని=తానుజూచి్వి లజ్జ్ఞగదురక = నీగ్గొలయయగా, బాహు లె త్తకజ చేతులు మై కె రక, 

క రార ములనంలా నరరుల పేకీన్ = స్వామి పెకి, ఎగర (జల్లెకా, 

= గళమున. గను హారి మం 

గశసూతము ' పులక లతివ + గాతృముం బొదున 

న్నెలంతయుం. బతియును గరముల 

నలవతిచిరి కంకణంబు + లనో్టోన్యంబు౯. 134 

టీ. వార్కి అతివగా తముక=అయింతినె మేనిని పులకలు=రో మాం-చములు, 

ఫాదువక్ = వ్యాపింప గా, గళమునకా=క ౦ళమందు, మంగ ళొనూ తము (౫ ట్రైను నెల 

తయుకొ=పతియును, ఆన్యోన్యంబుక=ఒండొరులకు, కోం౦ంకోణం౦బులు=|సతినరములు, 

కోరములక్రా=౫హ స్టములయం౦ను, ఆలవ బీచిరి= అమర్చిర. 

సీ, లలనచే నిష్టతో + లాజలు వేల్పించి, 

వార్జి 'మెట్టంచెను + స ప్పపదులు 

తెణివ( గహండి యరుం ధ+తీదర్శన ము. జేసె, 

బ్రహ్మరుదాది గీ+ర్వాణకోటి 

యర్సించు నుడుగర + లనుకంపం గై కొని, 

యనిచెం (బసాదభాజనులం జేసి 
* యాత్మపట్టణమున + కతివం దోడ్కొని విజ, 

యంబు సేసెను మహో హర మొప్ప 
TTT TE ein బా ET] 

ఏ నతొవె భవంబున నాత్మ పట్టణమున, కతిన6 దోడ్కొంని విజయంబు చేసీ, 
Mh 



582 ౪6 ఆము క్షమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము 

తే, సహ్యకన్యాతటో ద్యాన + చందనదు 
ల 

కుంజముల సీలకుంతలం + గు స్తరించి 

కంతుసామాజ్య ములించి + కరుణం జి త్త 

ములయ జగముల. బాలించు 4 చున్న వా(డు. 185 

ణ్ 

టీ. లలనమేన్ = ఆయింతి వెత, నిష్ట తోన్, లాజలు వేల్చించి= లా జహోమము 

జేయించి, ఇా ర్లి= స్వామి, స ్టప మలు, మెట్టించెను=_తో క్కి, ౦ చెను 'తెజవన్ కూ 
౧ 

డ్రి అరుంధతీదర్శ నము. జే సె, (బహ్మారు.దాదిగీర్వాణకోట్సి అర్చించు = సమర్పించు 

నట్ట, ఉడుగరలం=బహుమానములను, అనుక౦పకొ =కృ్భ ప చెత కకొన్సి (పసాదభా 

జనుల6జేసి=ఆనుగవా ప్యాత్రులనుజేస్రి అనిచెకా=పంపెన్కు అత్మపట్టణమునకుక = 

(శీరంగమునకు, అతివందోడొ్క_ని=చూడికుడు త్త నాచ్చియారునుదోడు కొన్ని మహాహ 

జి శ Do = క రా = శ 
ర్ట మొప్పక , విజయ౦బుసేసనుజ వేం చెసెను, సహ్యాక న్యా == క్ నే రీనదియొ క్క, తేట 

=దరులయంద లి, ఉఊ ద్యాన=శ్ళొ ౦గార ననములందలి, చందన నుడ శీగంధవృత్న ముల 

యొక్క, కుంజములక =పొా దరిండ్ల్డయంద్భు నీలకో౦తేలకొ=ఆము క్రమూల్యదన్సు కుస్త 

రించి= లాలించి, కంతు సామాజ్యము=రతిపతి సామా జ్యమును, ఏలించి=పరిపా లిం 

ప(జేసీ (సురల క్రీడకు. (బవేశింపంజేసి నాండనుట), చిత్తము కోరుణక్ = దయ చేత 

ను, ఒలయక =నిండలగా, జగ ములక =లోకములను, పాలించుచున్న వాండుజ ఏలు 

చున్న వాడు. 

ఉ. స్కందసర స్తటీరమణ + కందర చందన కుందవాటికా 

మందసమోరలోల వని మాలిక నిర్మలదివ్యవి గ హో 

స్పందివిఛి" ధరికృత న భస్సుట కాళిక వల్లవాంగనా 

బృందమనోభిమాన ధృతి + ఛేదన వేశల వంళవాదనా, 186 

టీ. స్మ_౦దనరః= స్వామి పుష్క-రిణియొక్క_, తటీ=దరియందలి, రమణకా 

మనోహరమగు కందర=గుహలయంద లియు, 'దరీతుకందరోవ్యాస్ర్రీ) అని యమనర 

ను. చందన=హరి చందనవృత్నముయొక్క., కుందజ మొల్టల యొక్క, వాటి కెౌజ=(ే 

ఇులయంద లియు, మందనమోర=మందమారుతము చేత, లోల=కి దలుచున్న, ననమాలి 

క=తుల నీవనమాల గలిగీనవాయడా, నిర్మలడసన్య చ్చ మైన వ సూజజళె రీర ముయొక్క._, 

అస్బ్పందిజ=చ లింపని, విభా=కా ంతిచత, అధరీక్స త =(కిందు చేయి (బడిన, నభకః=ఆఅకా 

గముయొక్క, స్ఫుట=స్య క్ట మెన్స కౌళికి =నలుఫుగ లవాండా, సల్ల వాంగ నా= గో ఎ 
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